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للق�صيدة �أبنا�ؤها..

مثلما لل�صباحات �أطفالها �ليانعوْن!

للق�صيدة بيت له �رشفات من �لربِق،

ي�صكنها �لو�ثقون باأر��حهْم،

�مبا يف �لبالغة من لهٍب ُين�صج �لغيَم،

قبل �ندالع �لعذ�بة ماًء هتوْن!! 

�صهد �ل�صعر ـ كنت �أ�رشب من في�ض ر�حَك، ��أنا ـ �أُ

يف وداع ال�شاعر عمر الفّرا

�

�لكلمة �لتي �ألقاها �ل�شيد وزير �لثقافة يف حفل تاأبني �ل�شاعر �لكبري عمر �لفّر� �لذي �أقيم يف مكتبة 

�شد �لوطينة بدم�شق بتاريخ 13/ 8/ 2015م. �لأ

❁
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من نار عينيَك،

حتى تعّلمُت �أن �ل�صما��ِت �أقرُب مما يرى �ملب�رش�ن!!

ر�ُض ال �قت لليا�صمنْي. حني توؤملنا �الأ

لذلك �صار �لكالم �لب�صيط ر�صا�صًا.

�كنت على �أهبة �جلمر،

تزرع ر�حك بني �لبنادق،

حتى يوؤ�ل �ل�صباح �إىل �أهله �لطيبنْي.

�صالم على قلبَك �حلرِب ين�صُح ع�صبًا،

نَّ �حلد�ئق ال ت�صتطيع �لذهاب �إىل �لنوم، الأ

�إال �إذ� �رشبْت من �صمري �لندى،

خ�صبها...��ليقنْي.

اأ يف مقلتيَك، �صالٌم على كّل حرف تو�صّ

على كّل موٍت كتبَت... �عانيَت،

ثّم �صالٌم على �ملاِء

مي�صي علينا...

�مي�صي بنا...

ثّم يذر� مو��يلنا يف بر�ري �ل�صننْي.
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�صالٌم على �ل�ّصعِر...

ر�ض من يدها كي تقوم، مي�صك باالأ

آمنًة ـ  �ي�صتعجُل �لقرّب�ِت لت�صطّف ـ �

يف �صالة �ل�صهوْب

❁    ❁    ❁

�صالٌم على ن�صف ر�حك يف قا�صيوَن،

على كّل ر�حَك فوق �جلنوْب

لنا من يقينك كّل �ليقنْي

باأنَّ دم�صق �لتي ترجئ �لعطر بع�ض �لن�صيم،

�تطلق �أ�صجارها حر�صًا لل�صماِء،

ت�صري �إىل غدها يف �أعايل �ل�صباِح،

�قد كان �عدً� على �هلل ن�رش دم�صق،

��عدً� على �جلي�ض ن�رش دم�صق،

��عدً� على �لن�رش...

�أن ين�رش �ل�صامديْن.

❁    ❁    ❁
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ّن بالدً� يقودها رمز �لعنفو�ن �لعربي، �لقائد  موؤمنون... بلى الأ

�صد بالغة جمدها. �ال�صتثنائي ب�صار �الأ

نَّ دمــــًا يف عــــر�ق �جلي�ــــض �لعربي �ل�صــــوري �ملقّد�ض، ينب�ض يف  الأ

�رش�يــــني رجــــال �ملقا�مــــة، ال يكتــــب �إال مالحــــم �لن�ــــرش، �لــــو كــــره 

�لكافر�ن.

عينان من حلم �ل�صنوبر بالندى...

عينان 

¥µ
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�نــفــجــار�ت معرفّية  مــن  �لع�رشين  �لــقــرن  مــا حــدث يف  يتابع  مــن 

�حتّوالت فكرّية �فل�صفّية، يدرك �أنه يف بد�ية خم�صينيات ذ�ك �لقرن، 

�لفكر  ��أ�صبح  �لت�صّدع،  يف  �لكربى،  �لفكرّية  �لت�صكيالت  ع�رش  بــد�أ 

خالقية من جهة،  �لغربي ممزقًا �إىل نقي�صني: ��صتفحال �أزمة �لقيم �الأ

�تو��صل تقّدم �لعلوم على �ترية هائلة من جهة �أخرى، ��أ�صبح �أغـــلب 

�إيجــاد  عن  �بالعــجز  �ملطــــــلق،  غيــــــاب  بهاج�ض  م�صكونني  �ملفّكرين 

��لت�رشيع، يف ظل  ��ل�صيا�صة  خــالق  ��الأ �لعلم  �ص�ض  الأ تربير�ت مقنعة 

غياب مبد�أ �أ�صا�ض ميكن �لركون ��لعودة �إليه..

علم التاريخ و»التاريخانية«
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�مل يبق علم �لتاريخ مبناأى عن هذ� �ملناخ �جلديد، �قد جتّلى ذلك 

�صئلة  فيما بد�أ يظهر على �ل�صاحة من �أجوبة الفتة لالنتباه على �الأ

�لثالثة �لتي ما فتئ �ملوؤرخون ��ملفكر�ن يطرحونها على علم �لتاريخ 

�هل  فائدته؟  �ما  ال؟!  �أم  علم  �لتاريخ  هل  �لقد�مى:  غريق  �الإ منذ 

�لتون�صي  �ملفّكر  يقول  جــابــة،  �الإ يف  ال؟!  �أم  غاية  ن�صاين  �الإ للتاريخ 

جابة حتمل ب�صمات  �لدكتور �لهادي �لتيمومي.. »�أغلب م�صامني �الإ

مدر�صة ما بعد �حلد�ثة، �ما ز�ل لفل�صفات �لتاريخ بع�ض �ملغرمني، مثل 

�ملدر�صة �لو�صعية، ��ملدر�صة �ملارك�صية، ��ملدر�صة �لتاريخانية.. �يعتقد 

�ملا�صي على غر�ر ما تفعله  �أن يف�رّش  �ملــوؤرخ  باإمكان  لي�ض  �أنه  هــوؤالء 

�لعلوم �لطبيعية �لتي تدر�ض �لقو�نني �ملتو�ترة �ملّت�صمة باال�صتمر�رية 

��لثبات، ��إن د�ره يكمن يف فهم خ�صو�صية كل حدث �فر�دته، كما ال 

ي�صتطيع �ملوؤرخ �أن يتعّرف �إىل �ملنطق �ملو�صوعي للظو�هر �الجتماعية، 

��أق�صى ما ميكنه بلوغه هو فهم معنى �لفعل �لب�رشي، علمًا باأن �ملوؤرخ 

ال ي�صتعمل عقله فقط، ��إمنا ي�صتعمل كذلك �حلد�ض ��لتعاطف، �ما 

يبلغه هذ� �ملوؤرخ من حقائق يظل د�ئمًا ن�صبيًا«..

لقد حا�ل بع�ض �ملفّكرين ��ملوؤرخني »تهذيب« �لتاريخانية، �ذلك 

بالتقلي�ض من تطّرفها �ملتمّثل يف تاأكيدها ذ�تّية ��صتنتاجات �ملوؤرخ، 

�يف  ن�صانيات  �الإ يف  مو�صوعية  حقيقة  �أيــة  �جــود  بعدم  �إميانها  �يف 

�عتبارها علم �لتاريخ عامل قيم �مثل موجودة يف ذهن �ملوؤرخ ال غري، 

�يف رف�صها �إطالق �أي حكم، �هذ� ما يوؤدي باملوؤرخ، �إما �إىل �لعدمّية، 

�أ� �إىل �لت�صامح �ملطلق..

�هناك من يرى �أن �لتاريخ غري مف�صول عن �ملوؤرخ، ��ملوؤرخ منغر�ض 

يف ثقافة ع�رشه.. لذلك فالتاريخ هو �ملعرفة �ملبلورة علميًا للما�صي 



علم التاريخ و»التاريخانية«

� أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624

�ملــوؤرخ مطالب بتجّنب خطر  �أن  �إال  �لب�رشي، من قبل رجل �حلا�رش، 

�لذ�تية  �خطر  �لو�صعّيون،  بها  طالب  �لتي  �خلال�صة،  �ملو�صوعية 

ي�صعب  للموؤرخ  مطمحًا  تبقى  �لتاريخانية  فاملعرفة  �لر�ديكالية، 

فهو  �ل�صبب  �لهذ�  �ملا�صي،  خملفات  �إال  ي�صتك�صف  ال  نــه  الأ حتقيقه، 

حيان حمفوفة  مطالب باخرت�ع مفاهيم معّينة، قد تكون يف كثري من �الأ

خال�صة  »مو�صوعية«  بطريقة  يكتب  عندما  �لتاريخ  ن  الأ باملخاطر، 

ي�صبح ح�صب تعبري �ملــوؤرخ �لفرن�صي »هرني مــاّر�«: منّفرً� ال طعم له 

�ال ر�ئحة، �ال بد من ��صتخد�م �ملفاهيم حتى ي�صبح �لتاريخ ذ� مذ�ق 

مقبول.. علمًا باأن �ملوؤرخ يف �لنهاية يعرّب يف كتاباته عن نف�صه �زمانه، 

�عن �ملا�صي �لذي يدر�صه، �هناك من يحّذر من �ل�صقوط يف �لريبة 

�لتي تنفي م�رش�عية �أّي بحث تاريخي..

❁    ❁    ❁

خا�صعة  �ملا�صية،  �ل�صنو�ت  يف  �لتاريخ  علم  تيار�ت  �أ�صبحت  لقد 

لعّدة تيار�ت فكرية، نذكر منها:

�أتباعه  ��صع  �لــذي  ملـــاين:  �الأ يــطــايل  �الإ تاريخ(  )�مليكر�-  تيار   -�

�ل �لتجربة �ملعي�صّية ل�صغار �لنا�ض �ب�صطائهم، �قد رّكز  يف �ملقام �الأ

�أتباعه على �لتاريخ �ملعا�رش، ��لتعا�ن �لوثيق بني �ملوؤرخني ��لهو�ة، 

دب ��القت�صاد ��الجتماع.. �دخولهم ميادين �ل�صيا�صة ��الأ

بعد  ما  بنظرية  متاأّثر  تيار  �هو  �للغوي:  مريكي  �الأ �ملنعطف   -�

�حلد�ثة، �نظرية �لتفكيك جلاك دريد�، ��لتفكيك هو ذلك �لعمل 

كنوزها  ���ــصــتــخــر�ج  �لن�صو�ض،  قـــر�ءة  �إعــــادة  يتيح  �لـــذي  �لــنــقــدي 

�خلفّية �لتي �قع �إق�صا�ؤها �صابقًا بفعل �لقر�ءة �حيدة �جلانب �لتي 

قولة:                   فر�صها تفكري عقالين معني، �يوؤكد �أ�صحاب هذ� �لتّيار على م
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»�إن �لتاريخ لي�ض يف نهاية �ملطاف خطابًا علمّيًا، ��إمنا هو نوع �أدبي 

الغري« ��جلديد �لذي �أتو� به هو نفي �صفة موؤرخ عن كل باحث اليهتم 

باللغة..

�لتيار �الجتماعي �لربيطاين: �لذي رّكز �أبحاثه على »�لذين يف   -�

�صفل« �أي �لعمال �حلقيقيني من حلم �دم. �الأ

�صعبية،  )ثقافة  ثقافية  تــيــار�ت  �ت�صمل  خــــرى،  �الأ �لــتــيــار�ت   -�

معتقد�ت دينية، �أ�صاطري، عاد�ت، تقاليد، مو�صيقى..( �تيار�ت �صيا�صية، 

�فردية ��لتاريخ �ملبا�رش �غريها من �لتيار�ت �لتي تتعدد فيها �جهات 

�لنظر، ��لطرق �لعلمّية ��لنظرية.

باخت�صار  �إذن؟!  �لتاريخ  هو  ما  �إىل  نعود  �لتيار�ت..  هذه  كل  بعد 

ن�صاين« �قد �أخذُت  �صديد ميكن �لقول: »�لتاريخ هو معرفة �ملا�صي �الإ

على  جتمع  �نقا�صات،  �تعليقات  در��صات  ح�صيلة  من  �لتعريف  هذ� 

ن�صاين، �أ� �أثرً� �أدبيًا يهدف �إىل �إعادة  ًا للما�صي �الإ قول »معرفة« ال ق�صّ

ر�صمه.. �هو »معرفة« ال »بحثًا« �أ�»در��صة« على �لرغم من كون معنى 

يتحدد  ��لتاريخ  »�إي�صتوريا«،  غريقية  �الإ �لعبارة  معاين  �أ�ل  »�ملبحث« 

ننا نعني باملعرفة، �ملعرفة  باحلقيقة �لتي يتبّدى قادرً� على بلورتها، �الأ

�ل�صاحلة ��حلقيقّية، فالتاريخ يعار�ض كل متّثل كاذب �أ� مزّ�ر �أ� غري 

�صطورة  ��الأ �لتاريخية  ��لّر��ية  �خليايل  �يعار�ض  للما�صي،  حقيقي 

��لتقاليد �ل�صعبية..

ننا  الأ �ملنال،  ع�صري  من�صود،  مثال  هي  �لتاريخية،  �ملعرفة  حقيقة 

يف  �ملا�صي  ��صتعادة  يف  �لذ�تية  �جلو�نب  �إق�صاء  �أ�صف  بكل  الميكننا، 

�ملا�صي« لذلك كانت هذه  ن�صانية يف  �الإ »�لوقائع  �أ�  �لتاريخي  �لعمل 

�حلقيقة �ما ز�لت قابلة للجدل ��لرف�ض ��لنقا�ض ��لتاأ�يل.. �هذ� 
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ما قاد �ملفّكر �لنم�صا�ي »كارل بوبر« �إىل نقد فكرة »�لقو�نني �لتاريخية« 

�أ� »�لتاريخانية« �إذ يقول: »علينا �أن نكون الحتميني ��أن نفهم كيف 

هد�ف ��لغايات ��لقو�عد �أ� �التفاقيات،  يتاأثر �لنا�ض باأ�صياء مثل �الأ

�صياء«. �كيف ينقاد�ن �إىل هذه �الأ

�يرى »بوبر« �أنه ال توجد يف �لتاريخ قو�نني عامة، �إمّنا توجد على 

�أق�صى تقدير �جتاهات �أ� قو�عد قابلة للمالحظة �لتجريبّية، �هذه 

�ل�صكان،  مثل حركة  تتغرّي  �أن  �إذ ميكنها  بال�رش�رة،  توؤثر  ال  خــرية  �الأ

�إال  �لتاريخ  �ما  �لتاريخ،  ي�صنعون  �لذين  هم  �لب�رش  �أن  »بوبر«  �يرى 

عمال د��فعها يف �عي  نتاج �أعمال ال متناهية �لعدد، �جتدد هذه �الأ

فر�د �لفاعلني.. ��ملوؤرخ ال ميكن �أن يدر�ض مادته مبعزل عن بقّية  �الأ

من  �ليوم  �أ�صبح  �إذ  ��القت�صادية..  ��الجتماعية  ن�صانية  �الإ �لعلوم 

�لبديهيات باأن �ملوؤرخ لي�ض جديرً� بهذ� �ال�صم �إن مل يدخل يف �عتباره 

عو�مل �جلغر�فية ��القت�صاد بل كذلك علم �الجتماع �علم �لنف�ض 

ن�صاين م�صد�قية علمية  ن�صان حتى تكت�صي در��صته للتاريخ �الإ �علم �الإ

كافية..

❁    ❁    ❁

لقد عاين �ملوؤرخ ��لفيل�صوف �لفرن�صي مي�صيل فوكو )����م( يف كتابه 

�ملهم »�أركيولوجيا �ملعرفة« �الدة »تاريخ جديد« يقوم على فكرة تقاطع 

ركيولوجيا«، هذه �لكلمة �ليونانية �مل�صتقة من »�أرخايو�ض«  �لتاريخ مع »�الأ

ركيولوجيا، مبعناها  �لتي تعني »قدمي« �هي تدل �أي�صًا على »�ملبد�أ« فاالأ

ثار �لقدمية، مع ما ي�صتلزمها من حفريات من  �حلريف، هي در��صة �الآ

تاريخ  تركيب  ��إعـــادة  ر�ـــض،  �الأ باطن  من  �ملا�صي  آثــار  � ��صتخر�ج  �أجــل 

بهذ�  »�أركيولوجيا«  لفظ  ي�صتعمل  ال  »فوكو«   � �لقدمية،  �حل�صار�ت 
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�ملعنى �حلريف �لذي يفرت�ض �جود �أ�صياء كامنة �خمتبئة، �يف تقديره 

ن �خلفي �إمنا  �أنه ال �جود للكامن ��خلفي، �لذي ي�صتوجب تاأ�ياًل، الأ

هو المرئي، �مرئي يف �لوقت ذ�ته، �أ� هو �ختباأ من فرط �جوده على 

�صياء  ركيولوجي« يف تنا�له للتاريخ، ال يظهر �الأ �ل�صطح، �لذلك فاإن »�الأ

�صلي، �إمنا هو يعيد �إليها ظهورها �لذي  �ملختبئة، �يعطيها معناها �الأ

تخّفى بفعل ح�صورها �ملّطرد على �ل�صطح..

يعتقد »فوكو« �أن �أ�صا�ض فل�صفات �لتاريخ يكمن يف �جود »معقولية« 

من  يجعل  �لتاريخ  حــد�ث  الأ معنى  �ثمة  �لتاريخ،  حركة  حتكم  مــا، 

�ل�صري�رة م�صارً� معقواًل ال يهدف �إىل حتقيق غاية �أ� غايات.. �إنه فهم 

للتاريخ �أ�صا�صه مفاهيم »�ملعقولية« � »�لغائية« ��ل�صري�رة، �لتي حتكم 

�صل، ��ال�صتمر�ر  فكار« �لذي يقوم على �الأ »فل�صفة �لتاريخ« � »تاريخ �الأ

��ل�صمول، ���صتمر�رها �تكّونها يك�صبانها �صفة �ل�صمولية مما يجعل 

منها »معرفة«..

يف نظر كثري من �لباحثني، �إن �لتاريخ يقوم على �لرت�كم.. �إنه �أ�صبه 

ما يكون بالنهر �لذي ت�صّب فيه جمموعة ر��فد تغذيه، �أ� هو �أ�صبه ما 

يكون بالبناء �ملكّون من طو�بق يبنى بع�صها فوق بع�ض، �من �ملوؤيدين 

كرثة  عنده  تعني  �لذي  برك�صون«  »هرني  �لفيل�صوف  �ال�صتمر�ر  لفكرة 

كيفية ال تقبل �لق�صمة، �ال تكّف عن �لتدّفق ��ل�صيالن..

تاريخ  �أن  فريى  )����-����م(  با�صالر«  »غا�صتون  �لفيل�صوف  �أمــا 

�لتاريخ،  باالت�صال يف  �لقائلني  �دعــاء�ت  تهافت  �صاهد على  �لب�رشية 

يقطع  �لتي  �لثور�ت  طابع  �تخذت  �إمّنــا  �لكربى،  �لعلمّية  فالك�صوف 

ر�ؤية  يوؤ�ص�ض  �لعملي، كي  �لعلمي مع ما�صيه قبل  �لعقل  مبقت�صاها 

جديدة..
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�نعود �إىل »مي�صيل فوكو« �لذي ال يقف �إىل جانب »فال�صفة �لثبوت« 

�يتبّنى مفاهيم »�لتغرّي« � »�لتحّول« �يقرتب من مفهوم »هري�قليط�ض« 

فاإن  �لذلك  مرتني،  �لو�حد  �لنهر  يف  ن�صتحم  ال  باأننا  يقول  �لــذي 

�أ�صلّية  �أنه ال �جود لذ�ت  »فوكو«  تدّفق �تطّور، �يرى  �لتاريخ حركة 

يف  ينزل  �يعمل..  �يتكّلم  يحيا  ن�صان  �الإ �أن  �لتاريخ..  على  متعالّية 

�صلب ممار�صات خطابّية ��رش�ب �صلطة حتا�رشه من كل جهة، �حتّدد 

�ل�صورة �لتي يكّونها عن نف�صه..

�لتاريخ �تخذ م�صار�ت عّدة �نتهت موؤخرً� �إىل نهايته؟! عند �لياباين- 

�لتاريخ«  »نهاية  كتاب  لنا  قــّدم  �لــذي  فوكوياما«  »فر�ن�صي�ض  مريكي  �الأ

�لقوة  �إن�صان  خــري..  �الأ ن�صان  �الإ �ظهور  �لباردة،  �حلرب  بنهاية  �ملرتبط 

ر�دة، بعد �أن يكون قد حقق رغبة �العرت�ف، �كّف عن �أن يكون جمرد  ��الإ

�إن�صان �أناين ليرب�يل، ��صتهالكي، �بذلك يكون »فوكوياما« قد ��صتلهم �صورة 

خري« كما ظهر يف كتاب »نيت�صه« �ل�صهري )هكذ� تكلم زر�د�صت(  ن�صان �الأ »�الإ

�يرى �لذين تنا�لو� كتاب »نهاية �لتاريخ« بالنقد ��لتحليل، �أن قيمته 

تكمن يف �النطالق من �أن �لتاريخ �حلديث مل يعد يعقل �إال من خالل 

�جهة نظر تز��ج �ملعطى �ملحلي، ��ملعطى �لعاملي.. �فل�صفة �لتاريخ يف 

توجهاته،  �أ�  �فهم معناه،  �لتاريخ،  لرتكيب  �أ�صبحت �رش�رة  �ليوم  عامل 

�أ� مقا�صد فاعليه �أ� �صانعيه، ��إّن �حلد�ثة تفر�ض علينا �ملز��جة بني 

»فوكوياما« )منطق  ي�صمّيه  �لذي  �لعلمي  �لتقني  �القت�صادي  �لتف�صري 

�لعلوم �لفيزيائية �حلديثة( �لذي يرتبط بفكرة »�إر�دة �لقوة« باعتبارها 

زمنة �حلديثة، �بني منطق �ل�رش�ع من �أجل �العرت�ف  �ل�صمة �لغالبة لالأ

�ملوجود يف نظرة »هيغل« �جلدلية »�لعبد ��ل�صيد« �هذ� ما �أثار �نتقاد�ت 

عاملية كثرية لهذه �لنهاية �ملوؤ�صفة للتاريخ �لتي طرحها »فوكوياما«..
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❁    ❁    ❁

»�ــرش�ع  �إىل  هنتنغتون«  »�صموئيل  قــادت  ��ل�صيد«  »�لعبد  جدلية 

ــار�ت« هــذه �جلــدلــيــة �لــتــي تــتــالءم متــامــًا مــع تركيز �لغرب  �حلــ�ــص

ب�صكل  ���صتهد�فه  �صالمي  �لعربي ��الإ �لعامل  مريكي على  �ر�بــي ��الأ �الأ

معلن ��رشيح، بعد �نهيار �ملع�صكر �ال�صرت�كي، �منطق »هنتنغتون« لي�ض 

�إمنا هو دعوة �رشيحة لل�صد�م بني �حل�صار�ت،  �صجاليًا،  حو�ريًا �ال 

�يقوم على تق�صيم �لعامل �إىل ف�صاءين، غربي، �غري غربي، ��حل�صار�ت 

�إىل  �لباحثني  من  �لكثري  دفع  ما  هذ�  �لعل  غربّية،  �غري  غربّية  �إىل 

ن�صانية  �لت�صا�ؤل عن مدى مو�صوعية �لثنائيات يف حتليل �لظو�هر �الإ

��ل�صيا�صية ��حل�صارية، فاملنطق �لثنائي، قابل لكثري من �لنقد، ذلك 

يف  تقوم  فالثنائية  بــعــاد،  �الأ متعددة  تكون  �أن  ميكن  ظاهرة،  كل  �أن 

�ملو�صوعيني، ��ملعمورة  ��لتكثيف غري  �أ�جهها على �الختز�ل،  بع�ض 

خر غري  �أكرث رحابة ��ت�صاعًا من �أن تكون جمرد عالقة بني �لغرب ��الآ

�لغربي، �هذ� ما قلته �صخ�صيًا يف ند�ة »كيمياء �حلو�ر بني �ل�صمال 

��لثقافة  ��لعلوم  للرتبية  �لعاملية  �ملنظمة  �أقامتها  �لتي  ��جلنوب« 

»�ليون�صكو« يف باري�ض يف خريف عام ��00م مبنا�صبة �الحتفال بدم�صق 

عا�صمة للثقافة �لعربية، �لتي �صارك فيها جمموعة كبرية من �ملفكرين 

��لعلماء يف �لعامل..
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باحث وموؤرخ ُمو�شيقي، ووزير �شابق لل�شياحة. ❁

االرجتال يف املو�سيقى العربية

آد. �سعد اهلل اآغا القلعة آد. �سعد اهلل 

❁

د االرتجال، على طول م�سيرة الفن،  د االرتجال، على طول م�سيرة الفن، ج�سد االرتجال، على طول م�سيرة الفن، ج�سَّ

راقاسراقاسراقاً س�س� كث������ر اإ ن�سان������ي االأ ب������داع االإ لحظة االإ

وكثاف������ة وعمقاً، وفي وقت تخلى فيه الغرب 

ع������ن االرتجال من������ذ ق������رون، اإال فيما ندر، 

رق في الحفاظ عليه مدة سرق في الحفاظ عليه مدة سرق في الحفاظ عليه مدة اأطول،  سا�ستمر ال�سا�ستمر ال�

بحت تحكم م�سيرة سبحت تحكم م�سيرة سبحت تحكم م�سيرة  س�س� اإال اأن الظروف التي اأ

رق، والتي تقترب مع الوقت سرق، والتي تقترب مع الوقت سرق، والتي تقترب مع الوقت  سبداع في ال�سبداع في ال� االإ

دي ودي وؤدي  ونها �ستونها �ست أ م������ن مثيالتها في الغرب، ب������دا ا

رق بدوره ع������ن االرتجال، سرق بدوره ع������ن االرتجال، سرق بدوره ع������ن االرتجال، اإذ  سل������ى تخلي ال�سل������ى تخلي ال� اإ

ع������راء، عنه، على سع������راء، عنه، على سع������راء، عنه، على  سابتع������د المغنون، مثلما ال�سابتع������د المغنون، مثلما ال�

الرغم من تم�سك قلة م������ن المو�سيقيين به، 

ّب������راز تمّيز قدراتهم ب������راز تميز قدراتهم ب������راز تمّيز قدراتهم  إنه مجالهم الوحيد لإنه مجالهم الوحيد ل لأ

ك������د الواقع العام وك������د الواقع العام وؤك������د الواقع العام اأن كنز  وومعارفهم، فيما يوومعارفهم، فيما ي

الفنون العربية: الرتج������ال، في طريقه اإلى 

ال�ضياع. 
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االرتجال ومحر�ضاته.. تاريخيًا

إ االرتجال اإبداٌع وليٌد في اللحظة نف�سها،  ا االرتجال اإ االرتجال 

ح�سا�س،  يعتم������د على ا�ستثارة العاطف������ة واالإ

رورة التعبير عن اللحظة، سرورة التعبير عن اللحظة، سرورة التعبير عن اللحظة،  سعور ب�سعور ب� عور ب�سعور ب�س سوعلى ال�سوعلى ال�

ة تثير سة تثير سة تثير  سلى عوام������ل محر�سلى عوام������ل محر� اإ أ�سا�ساً وي�ستن������د ا

العاطف������ة، والرغبة ف������ي التعبير عنها. وقد 

عر سعر سعر  س������ة الرتجال ال�س������ة الرتجال ال� ������ة الرتجال ال�س������ة الرتجال ال�س ستتمث������ل العوامل المحر�ستتمث������ل العوامل المحر�

ع������راء مثالسع������راء مثالسع������راء مثاًل في �س������وق عكاظ،  سف������ي لقاء ال�سف������ي لقاء ال�

فون بيئته������م ويعبرون عن سفون بيئته������م ويعبرون عن سفون بيئته������م ويعبرون عن  سعندم������ا كانوا ي�سعندم������ا كانوا ي�

اأحواله������م، اأو في لقاء جري������ر والفرزدق في 

سم�ساجالتهما التي عرفت بالنقائ�سم�ساجالتهما التي عرفت بالنقائ�س، يرتجل 

يدة سيدة سيدة  سمه بق�سمه بق� مه بق�سمه بق�س سول فيفخر بنف�سه ويهجو خ�سول فيفخر بنف�سه ويهجو خ� االأ

ذات وزن وقافية، فيرد عليه الثاني بالفخر 

ولى في  يدة تماثل اسيدة تماثل اسيدة تماثل االأ س ق�س ق� ال��ال��اًل ������ �والهجاء مرتج����والهجاء مرتج���

الوزن والقافية، اأو في لقاء اأبي القا�سم ولي 

ديقه اب������ن عمار، يطرح سديقه اب������ن عمار، يطرح سديقه اب������ن عمار، يطرح  سبيلي������ة و�سبيلي������ة و� بيلي������ة و�سبيلي������ة و�س س�س� عهد اإ

ط������رة بي������ت يرتجله������ا، وينتظر من سط������رة بي������ت يرتجله������ا، وينتظر من سط������رة بي������ت يرتجله������ا، وينتظر من  سول �سول � االأ

طرة سطرة سطرة  سكمال البيت عل������ى قافية ال�سكمال البيت عل������ى قافية ال� ديق������ه سديق������ه سديق������ه اكمال البيت عل������ى قافية ال�إكمال البيت عل������ى قافية ال�إ س�س�

ولى ووزنها.  االأ

آخ������ر  ا ������اس������اس������اً سوق������د يك������ون الم������كان محر�سوق������د يك������ون الم������كان محر�

لالرتج������ال، كما حدث مع اأبي القا�سم نف�سه 

ديق������ه ابن عمار، في سديق������ه ابن عمار، في سديق������ه ابن عمار، في اإح������دى نزهاتهم،  سو�سو�

ّعندما م������ّرا قرب نهر لعب������ت الريح بمائه، عندما م������را قرب نهر لعب������ت الريح بمائه، عندما م������ّرا قرب نهر لعب������ت الريح بمائه، 

ره منظر تموجات ب������و القا�سم وقد ذكره منظر تموجات ب������و القا�سم وقد ذّكره منظر تموجات  فقال اأ

الم������اء بالزرد ال������ذي تلب�س������ه الفر�سان قبل 

المعركة فقال: »ن�سج الريح على الماء زرد«، 

ثم وجه كالمه البن عم�ر ق�ئاًل: �أجز، و�أبط�أ 

�بن عم�ر في �لرد و�ص�دت فترة من �ل�صمت، 

و�إذ ب�صوت ن�ص�ئي يكمل: »�أي درٍع لقتال لو 

جمـــد«، وك�نت تل������ك �لح�دثة �صبب�ً في زو�ج 

مي������ر �أبي �لق��صم من �لفت�������ة �لتي �أكملت  �الأ

يج�ز.  ذلك �لبيت بذلك �الإ

وقد يريد �ل�ص�ع������ر �أن يرتجل فال يجد 

�للق�������ء وال �لم������ك�ن، وهذ� م������� ك�ن يحدث 

بي �ل�صم�ع �لب�صي������ر �لم�صري، �لذي ك�ن  الأ

ح�صن �ل�ص������وت، يتغن������ى ب�ل�صع������ر مرتجاًل 

أ�صلوب غري������ب: ك�ن يخت�ر ق�صيدة  ح�ص������ب �

معروفة ذ�ت بحر وق�في������ة، في�صدو به� في 

أم�������م من جل�ص������و� ي�صتمعون  �ص������وت حنون، �

يق�������ع و�لق�فية، �إلى �أن  �إليه، موؤكد�ً على �الإ

 
ٍ

آني أن������ه تمثلهم�، فيروح في �رتج�ٍل � يح�س ب�

بي�ت  أبي�ت جديدة، بن�ه� على وزن �الأ عب������ر �

ولى وق�فيته�������، وك�نت هي �لتي حر�صت  �الأ

قدرته على �الرتج�ل. 

 تحري�������س �الرتج�ل ف������ي �لغن�ء لم يكن 

�ص�ليب.. ف�لحدث �لمف�جئ  بعيد�ً عن هذه �الأ

أو �لمك�ن.. كله� محر�ص�ت الرتج�ل  ء � أو �للق� �

�لغن�������ء.. لن�أخذ �لنوح مث������اًل، وهو �صكل من 

�لغن�ء �لمرتجل، يعبر ع������ن �لحزن �لعميق، 

لدى فق������د عزي������ز �أو �صدي������ق. �لن�ئح: �بن 

موي مثاًل،  أو �لغري�س في �لع�صر �الأ �صريج �

ك�ن يعي�������س �لحدث، ي�صتلهم منه، ويزيد في 
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�لت�أثير، بك�ء �أهل �لفقيد و�لمك�ن �لغ�م�س، 

لو�ن �ل�ص������ود�ء �لق�تمة، فينطلق في نوح  و�الأ

لم ي�صبق له �أن ع��صه. 

أي�ص�ً لتحري�س   وك�ن لق�ء �لمغنين ك�في�ً �

ندل�صي  �الرتج�������ل، فه� هو �بن عبد ربه �الأ

ي�ص������ف في كت�به »�لعق������د �لفريد« مجل�س 

غن�ء، �جتمع فيه �لم�صدود وزنين ودبي�س، 

ول يبت������دئ مرتج������اًل ل�صعر م� على  ك�ن �الأ

ق�في������ة ووزن فيتغن������ى به، ثم يلي������ه �لث�ني 

متَِّبع�������ً �لق�فية و�ل������وزن ذ�تيهم�، ف�لث�لث، 

�صل������وب ذ�ته، ثم تعود �لدورة �إلى  ح�صب �الأ

ول.  �الأ

والمو�سيقـــى  الغنـــاء  فـــي  االرتجـــال 

وجدلية عالقته مع ال�سنعة

ل �الرتج�ل في �ل�صعر،  مع �لوقت، تح������وَّ

�إلى �عتم�د م��صمي �لبديهة ف�لروية، نتيجًة 

لغي�ب �لم�ص�فهة ف������ي تن�قل �ل�صعر، ودخول 

�ل�صع������ر�ء ع�لم �لكت�ب������ة و�ل�صنعة، مبتعدين 

بي�ت و�ختز�نه�، كمرحلة  عن حفظ �آالف �الأ

�أولى البد منه� في بن�ء �ل�ص�عر. 

 لكن �لغن�������ء �لعربي ��صتط�ع �لمح�فظة 

ول  على تق�ليده في �الرتج�ل حتى �لربع �الأ

م������ن �لقرن �لع�صري������ن، على �لرغ������م من �أن 

�الرتج�ل ف������ي �لغن�ء عملية معقدة، ال يقدر 

عليه� �إال من �كت�صب خبرة مو�صيقية طويلة، 

و�خت������زن �لمق�م�ت �لمو�صيقي������ة، وم�ص�لكه� 

أ�ص�لي������ب  �لنغمي������ة، وخالي�ه������� �للحني������ة، و�

تج�صيد �صخ�صي�ته� �لمختلفة، �إذ ال ي�صتطيع 

مطرب �أن يرتج������ل، �إال معتمد�ً على ق�عدة 

عري�صة م������ن �لدر��صة و�لخب������رة، ومخزون 

كبير من �لر�صي������د �لمو�صيقي و�لتجربة، م� 

جعل �لعالقة بين �الرتج�ل و�ل�صنعة جدلية 

ب�متي�ز، فال �رتج�������ل دون �ختز�ن �لقو�عد 

�لمو�صيقية �لرئي�صة، �لت������ي ت�صتث�ر كله� في 

لحظ�ت �الرتج�ل، وب�صكل ال �صعوري، لتكون 

ح�م������اًل ثري�ً للتعبير عن عو�طف و�أح��صي�س 

آنية، وال �كتم�ل لل�صنع������ة و�لتفوق من دون  �

قدرة ممي������زة على ��صتك�ص�ف م�ص�لك لحنية 

جديدة عبر �الرتج�ل. 

مر، في  فلننظ������ر، في مج�ل تقري������ب �الأ

�ختي�������ر �ل�ص�ع������ر، عندم������� يرتج������ل، للوزن 

�ل�صعري �لمالئم للح�لة �لنف�صية �لتي �صتعبر 

عنه� �لق�صيدة �لمرتجل������ة، وكذلك �لق�فية 

�لمعبرة بمو�صيقيته� عن �لمعنى و�لم�صمون، 

وم������ع �أن �ختي�ر�ت������ه ق������د تكون بح������د ذ�ته� 

�رتج�������الً، ف�ل�صوؤ�ل �لذي يط������رح: �أال يعتمد 

�ل�ص�ع������ر في ذلك، على �لمخزون �له�ئل من 

�ص�������س و�لقو�عد �لتي تمثَّله� وتف�عل معه�  �الأ

فيم� �صبق؟

أب������ي فر��س   لنتوق������ف مثاًل عن������د قول �

�لحمد�ني البنته وهو على فر��س �لموت:
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تــــــجــــــزعــــــي  ال  اأبـــــــــنـــــــــيـــــــــتـــــــــي 

ــــــــــــــى ذهــــــــــــاْب  نــــــــــــــــــــام اإل كــــــــــــلُّ االأ

ألم تعبر �لب�ء �ل�ص�كنة �لتي توقف �صوته  �

عنده�، عند �نته�ء �لبيت، في �صمت كئيب، 

عن �نقط�ع �لحي�ة..؟ هل در�صه� در��صة وهو 

أم �خت�ره������� ال�صعوري�ً  على فر��س �لم������وت �

�ص�س  بن�تج ح�صيلته �له�ئلة من �لقو�عد و�الأ

من جهة، وح�صه �لمبدع من جهة �أخرى؟ 

�لمط������رب �لمب������دع، في �ل�صي�������ق ذ�ته، 

يخت�������ر �أوالً �لق�صي������دة �لمالئم������ة للح�ل������ة 

أو للم�صمون  �لنف�صية �لتي �صيط������رت عليه، �

�لذي �صيق�ربه، ح�صب �لمحر�ص�ت �لع�مة �إن 

وجدت، وقد يكون �ختي�������ره للق�صيدة �لتي 

�صيغنيه� �رتج�الً بحد ذ�ته، ثم يخت�ر  �لمق�م 

�لمو�صيقي، وهذ� �الختي�������ر قد يحكمه جوُّ 

�لمق�م، ومالءمته لجوِّ �لق�صيدة، و�لعو�طف 

�لتي تعبر عنه�، م�صتند�ً في ذلك �إلى خبرته 

جو�ء �لت������ي يعبر عنه� مق�م مو�صيقي  في �الأ

معين، وقد يكون �ختي�ر �لمق�م �رتج�الً بحد 

أبو فر��س  �صلوب ذ�ته �لذي �خت�ر � ذ�ت������ه، ب�الأ

عبره �لب�������ء �ل�ص�كنة، كروي لق�صيدة نظمه� 

وهو على فر��س �لموت. 

تقوم �لمو�صيق� بمهمة تحري�س �لمطرب 

خرى  على �الرتج�ل، �إ�ص�فة �إلى �لعن��صر �الأ

د�ء،  �لموؤثرة، ك�للق�ء مع �لجمهور، ومك�ن �الأ

ويكون ذلك ع�دة عبر تق��صيم �رتج�لية على 

آلة مو�صيقية، يقوم به� �لع�زف �لرئي�صي في  �

�لفرقة �لمر�فقة، فيهيئ �لجو �لع�م لدخول 

ع�ل������م �لمق�م �لمو�صيقي �ل������ذي تم �ختي�ره، 

و�لمو�صيق������ي هن�، وهو �لب�������دئ ب�الرتج�ل، 

أي�ص�ً �إلى �لتحري�س، �لذي يتج�صد  بح�ج������ة �

ع�������دة عبر مقطوعة مو�صيقي������ة على �لمق�م 

نف�صه، تعزفه� �لفرقة �لمو�صيقية، �إن وجدت، 

أبي �ل�صم�ع �لب�صير، حيث  أ�صلوب � �أو ح�صب �

يلج�أ في بد�ية �رتج�له، �إلى جمل مو�صيقية 

مطروقة في �لتق��صيم، حفظه� عبر �صم�عه 

�لطويل لغيره من �لع�زفي������ن، �إلى �أن يدخل 

أ لحظة  ف������ي جو �لمق�������م �لمو�صيقي، وتب������د�

ني في �رتج�له.  بد�ع �الآ �الإ

بناء االرتجال

تميزت �لمو�صيق������ى �لعربية ب�عتم�ده�، 

أنم�طه������� �لغن�ئية على  في عدد كبي������ر من �

�الرتج�������ل، ف�لمو�ل، و�لق�صي������دة �لمر�صلة، 

و�لتغن������ي بلفظة ي� ليل، و�لمق�������م �لعر�قي، 

و�لعت�ب�������، و�ل�صوت �لخليج������ي، مثاًل.. كله� 

�صل������وب �لمبدع  �أنم�ط تعتم������د على هذ� �الأ

ني ع������ن قدرة �صوتية، �أو عن  في �لتعبير �الآ

أ�ص�ليب  تمكٍن في �لمق�م�������ت �لمو�صيقية، و�

أو  �إب������ر�ز �صخ�صيته�، �أو عن ع�طفة جي��صة، �

عن �أجو�ء مو�صيقية مبتكرة. بل �إن �الرتج�ل 

ك�ن يدخل في �صلب عملية �لتلحين وت�صكيل 
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�للحن ب�ص������ورة نه�ئية، �إذ ك�ن �لملحن ي�صع 

�ص��صي، ويت������رك للموؤدين، في ظل  �للحن �الأ

�الفتق�������د �إل������ى �لتدوين، و�عتم�������د �لتن�قل 

�ل�صف�هي، حرية �لت�صرف في �للحن في كل 

مرة يعيدون فيه� تقديمه، م� جعل �لموؤدين 

يتن�ف�ص������ون في �بتك�ر�ت جديدة، �صرع�ن م� 

�صلي، وت�صبح  تندمج ف������ي ن�صيج �للح������ن �الأ

جزء�ً �أ�صياًل في������ه. وفي �ل�صي�ق ذ�ته، ك�نت 

مكون�ت �ل�صهرة �لغن�ئية، تف�صح في �لمج�ل 

أم�������م �لمطربي������ن، ال�صتعر��������س قدر�ته������م  �

�ل�صوتي������ة ومعرفتهم �لعميقة في خ�ص�ئ�س 

�لمو�صيق������ى �لعربي������ة وقو�عده�، من خالل 

غن�ء �لمو�ويل و�لق�ص�ئد �لمر�صلة. 

أد�ء �لمعزوف�������ت �لمو�صيقية  ولم يك������ن �

�صلوب  �صلوب، فف������ي �الأ بعي������د�ً عن ه������ذ� �الأ

�لقديم للعزف في �لتخت �ل�صرقي، كن� نجد 

أ�ص��صي�ً،  �أن �لع�زفين يعتبرون �للحن هيكاًل �

لهم حرية �لت�صرف في تنفيذه �رتج�الً، بعد 

�ص��صي �صم�ع�ً، حيث ي�صتقل  حفظ هيكله �الأ

آنية، خالل  كل ع�زف بت�صرف�������ت وتلوين�ت �

يق�������ع �للحن، على  �لنب�ص�������ت �ل�صعيف������ة الإ

�صلي في  �أن يتح������د �لجميع على �للح������ن �الأ

يق�������ع، م� ك�ن ينتج في  �لنب�ص�ت �لقوية لالإ

كل مرة �صورة فنية جديدة للّحن ال تتكرر. 

نم�������ط �لغن�ئية  أم�������م �الأ وب�لمق�ب������ل، و�

أنم�ط�ً  �لمعتم������دة عل������ى �الرتج�������ل، نج������د �

أي�ص�ً، ومنه�  وقو�ل������ب مو�صيقية تعتمد عليه �

�لتحميل، عندم� تع������زف �لفرقة �لمو�صيقية 

آلة مو�صيقية كل مرة،  لحن�ً مكرر�ً، ثم تنفرد �

يق�ع، على �لمق�م  في تق��صيم موزونة مع �الإ

�صل������ي للتحميل، ف������ي م� ي�صب������ه �لحو�ر  �الأ

الت �لمو�صيقية.  �الرتج�لي بين �الآ

، �أن عملية �الرتج�ل  أي�ص�ً البد من �لت�أكيد �

لي�صت عملي������ة ع�صو�ئية مرتجلة بحد ذ�ته�، 

أو  خ��ص������ة في �الرتج�الت �لفردية للمطرب �

�لع�زف، �إذ تع�رف �لمطربون و�لمو�صيقيون 

منذ زمن طويل، على بن�������ء محدد ومت�ص�به 

للتق��صيم و�الرتج�الت �لغن�ئية، وعلى م�ص�ر 

أ�ص��صه دو�ئر لحنية تتقل�س وتت�صع وتتو��صل  �

ح�صب �لح�ل، �صن�صف������ه، ب�لن�صبة للتق��صيم، 

في �لت�لي: 

أ �لتق��صي������م ع�������دة، بنق������ر�ت قوية  تب������د�

�صد�مية تب������رز ثقة �لع�������زف بنف�صه، وتولد 

�لرنين �لمو�صيق������ي �لمطلوب �لذي �صيحيط 

ب������ه، ويدخله فور�ً في �أج������و�ء مثيرة للخي�ل 

ب������د�ع، كم������� ت�صدُّ �إليه �نتب�������ه �لجمهور،  و�الإ

ف�لجمه������ور يجذبه �لع�������زف �لو�ثق بقدر�ته 

م������ن �لبد�ية. تكون تلك �لنقر�ت في منطقة 

�صو�ت �لمنخف�صة �أوالً، في دو�ئر لحنية  �الأ

�أولى ق�صيرة �لمدة، مع قفالت تبرز �لمق�م 

�ص��صي، وير�عى فيه� في كل مرة �البتك�ر،  �الأ

وع������دم تكر�ر �لقفلة ذ�ته�، �إذ �إن ذلك �صيعد 
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�صعف�ً عند �لع�زف في ح�ل �لتكر�ر. وكثير�ً 

ول������ى مت�ص�بهة  م������� تكون ه������ذه �لدو�ئ������ر �الأ

ومتك������ررة عن������د �لع�زفين، يعتم������دون فيه� 

لة  على مخزونه������م �للحني، وعل������ى رنين �الآ

دخ�لهم في ح�ل������ة �نتق�لية  �لمو�صيقي������ة، الإ

تمهيدية، بحث�ً ع������ن �أجو�ء جديدة. ثم ي�أتي 

دور �لدو�ئر �للحني������ة �لمرتجلة في منطقة 

�ص������و�ت �لمتو�صطة، �لت������ي تت�صع وت�صبح  �الأ

مدته� �أط������ول، وتخف فيه������� درجة توظيف 

�لجم������ل �للحني������ة �لمتد�ول������ة، ل�ص�لح جمٍل 

لحنية بنت لحظته�، مع �إبر�ز �أجن��س �لمق�م 

�ص��ص������ي �لمو�صيقي������ة، وتفرع�ته�������، حتى  �الأ

�صو�ت �لح�دة، حيث  �لو�صول �إلى منطقة �الأ

ت�صبح �لدو�ئر و��صعة �لم�ص�حة، وتف�صح في 

بر�ز خي�له  أو �لمغني( الإ �لمج�ل للع�������زف )�

�لمو�صيقي، و�لدخول فيم� ي�صمى، عند �أهل 

�لمو�صيق������ى، لحظ�ت �لتجلّ������ي، �لتي تجعله 

يدخل في جمٍل لحنية جديدة غير م�صبوقة، 

ت�صتثي������ر طرب �لم�صتمعي������ن، خ��صة عندم� 

يعتمد م�ص�������ر�ٍت للمق�م�ت، فيه� �لكثير من 

أ�ص��ص������ه، �أال يكون �لم�صلك  �البت������ك�ر، �لذي �

ن��صز�ً عن �أذن �لمتلقي، خ��صة عند �النتق�ل 

من مق�م �إلى �آخر. وق������د يتن�ف�س �لع�زفون 

أ�صل�������س �ل�صبل لالنتق�ل  ف������ي �إيج�د �أق�صر و�

بين مق�م�ت، بينه� تب�عد لحني كبير، �صو�ء 

على م�صتوى �لدرج�������ت �ل�صوتية، �أو درجة 

�ال�صتق������ر�ر، معتمدين في ذل������ك على توليد 

دو�ئر لحنية تنتج �أجن��ص�ً مو�صيقية م�صتركة، 

�أو درج�ت ��صتقر�ر م�صتركة، ت�صمح ب�لتنقل 

بي������ن �لمق�م�ت في ي�ص������ر و�صال�صة، قبل �أن 

يت������م �لتمهيد بحنكة وبر�عة للع������ودة و�إنه�ء 

�لتق��صيم، مع قفلة حيوية ومبتكرة. 

�ص�������رة �إل������ى ن������وع ن�������در من  تج������در �الإ

�الرتج�������الت �لت�أملية �لحرة، �لتي �قت�صرت 

على ع�لم �لمو�صيق������ى دون �لغن�ء، و�لتي ال 

�صلوب، �إذ �إنه������� ت�صهد منذ  تتقي������د به������ذ� �الأ

�لبد�ي������ة جماًل لحنية تت�ص�به كثير�ً مع �لبوح 

�لع�طفي، حي������ث تفي�س �لم�ص�عر تدريجي�ً، 

لتر�صم ع�لم�ً من �لخي�ل، يدخل فيه �لع�زف، 

أ�ص�لي������ب تعبيرية، تت�ص�دم فيه�  ويجول في �

أ�صلوب  �لجم������ل �للحني������ة وال تتو��صل، ف������ي �

در�م������ي، يخ�طب �لم�ص�ع������ر، وال يبحث عن 

��صتث�رة �لطرب. 

يطرحهـــا  التـــي  التحديـــات  اأهـــم 

االرتجال

نه  يحت�������ج �الرتج�ل �إذن �إلى تحري�س، الأ

آني، وقد تقوم �لمو�صيقى، فت�صيع في  �إبد�ع �

�ل�ص�ع������ر �أجو�ء تدفعه �إل������ى �رتج�ل �ل�صعر، 

أو تثي������ر ف������ي �لمطرب �لرغب������ة في �لبحث  �

ع������ن م�ص�لك نغمية جديدة، وكذلك قد توؤثر 

أ لوحته  ف������ي �لر�ص�������م �لمع��صر، �لذي يب������د�
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ألو�ن������ه ب�صكل �رتج�لي،  � �لتجريدية، بتوزيع 

محر�ص�ً �نفع�الته عبر �صم�ع �لمو�صيقى �لتي 

أو �لتي تالئ������م �لح�لة �لنف�صية �لتي  يحبه�، �

لو�ن وي�صيف،  يعي�صه�، ثم ي�صيف �إلى تلك �الأ

قبل �أن يتك�صف له و�ص������ع لوني، فيت�بع فيه 

فيبرزه، وتكون �للوحة قد �نتهت. 

وبقدر م� ك�ن لق�ء �لجمهور د�ئم�ً �لع�مل 

هم ف������ي تحري�س �الرتج�ل، بقدر م� ك�ن  �الأ

يح������وِّل �الرتج�ل �إلى مغ�م������رة حقيقية، من 

م������ر، حو�ر�ً ثن�ئي  خ������الل كونه، في و�قع �الأ

�التج�ه بين �لمرتجل و�لمتلقي. يطرح هذ� 

�للق�ء تحدي�ت كثيرة على �لفن�ن، ف�لجمهور 

لح�������ن وخف�ي�ه�، يج�صد  �لع�رف بخب�ي� �الأ

أو �لمغني( في  تحدي�������ً للفن�ن )�لمو�صيق������ي �

�إثب�ت �لنف�س �أم�مه، و�لجمهور غير �لمت�بع، 

يج�صد تحدي�ً مم�ثاًل في �لقدرة على �لت�أثير 

فيه، وفي ح�ل �أح�س �لفن�ن ب�أن هذ� �لحو�ر 

بينه وبين �لجمهور لم يُبَن، فقد يتحول هذ� 

�إل������ى �صعور يتن�مى عن������ده ب�صرعة، �أن جميع 

�لمق�م�ت �لمو�صيقي������ة ت�صتع�صي عليه، و�أن 

جمي������ع �لم�ص�لك �لنغمية مقفلة �أم�م خي�له، 

و�أن ه������ذه �لح�ل ق������د ال تتغير، مهم� ح�ول، 

للخروج منه�، �أن ي�صتعين بم� تحفظه ذ�كرته 

من قو�عد �الرتج�ل �لتي تو�صحت مالمحه� 

جي�ل  عب������ر مئ�������ت �ل�صني������ن، وتن�قلته������� �الأ

�ل�ص�بقة، �أم� �إن تحقق ذلك �لحو�ر و�ت�صل، 

وهي ح�لة ن�درة تتطلب م�ص�ركة حقيقية من 

قبل جمه������ور يتو��صل مع م� يدور �أم�مه من 

أو �لمو�صيقي(  �إبد�ع حقيقي، ف�إن �لمطرب )�

ي�صبح ق�در�ً على توليد خو�طر مو�صيقية لم 

أنه من �لم�صتبعد �أن  ي�صبق له �أن ع��صه�، كم� �

يتذكره� بعد �نق�ص�ء ذلك �للق�ء. 

م������ن �لمهم �لت�أكي������د عل������ى �أن �لتو��صل 

�لحقيق������ي ال يتطلب ب�ل�ص������رورة ردود فعل 

أ�ص��س  � حيوية من �لجمهور، ف�لهدوء �أحي�ن�ً 

�لتو��ص������ل، و�ل�صمت قد يكون »ثقياًل«، وقد 

يك������ون »معب������ر�ً«، يولد تي�ر�ت غي������ر مرئية 

أو �لمطرب �إن ك�نت موجودة  يح�س �لع�زف �

�أو غ�ئب������ة، خ��صة �إن ك�ن �رتج�له ت�أملي�ً، ذ� 

ط�ب������ع فكري تعبيري، ف�������إن �أح�س �لمرتجل 

بتلك �لتي�ر�ت تت�ص������ل، وتن�صئ �لحو�ر بينه 

وبين �لجمه������ور، ف�إن هذ� يعطيه دفع�ً ينقله 

�إل������ى عو�لم لي�������س ب�إمك�نه �أن ي�ص������ل �إليه� 

منفرد�ً. 

حي�ن،   ب�لمق�ب������ل، وف������ي كثي������ر م������ن �الأ

وعندم������� يتع������ذر �لتو��صل، ف������ي �لتق��صيم 

�لتطريبي������ة مث������اًل، �صي�صطر �لع�������زف )�أو 

�لمغن������ي( ال�صتح�ص�ر مخزون������ه �للحني من 

�لجم������ل �للحنية �لمطربة، دفع�������ً للمغ�مرة، 

و�إال فقد �لجمه������ور، وتحولت مو�جهته �إلى 

مغ�مرة خ��صرة، تح�صب عليه فيم� ي�أتي من 

ي�م.  �الأ
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ط�������ر ذ�ته، قد يتح������ول �لعزف  وف������ي �الإ

أي�ص�ً، وهو �بن �للحظة  �لت�أملي و�لتعبي������ري �

وم�ص�عره�، �إلى مغ�مرة، �إن �أغلقت م�ص�لك 

أم�������م �لع�زف وهو يو�جه  �لت�أمل و�الرتج�ل �

�لجمه������ور. �صي�صعى �لفن�ن ف������ي �لبد�ية �إلى 

تلم�س طريقه لتحقيق �لتو��صل مع �لجمهور، 

فيعط������ي لنف�صه ف�صحة م������ن �لت�أمل، وخالل 

لحظ�ت، يمكنه �أن يحكم على مدى ��صتج�بة 

�لجمهور لذلك، ومدى ت�صكل تي�ر�ت �لتف�عل 

بين������ه وبين �لجمهور، ف�إن حكم ب�أن �لتي�ر�ت 

ت�صكل������ت، فقد يلج�أ �إلى �إعط�������ء نف�صه فترة 

�أطول من �لت�أمل و�لتعبير، و�لع�زف �لمجيد 

�لمقتدر هو �لذي يجعله� تتن�وب مع لمح�ت 

تطريبية جم�هيرية متزنة، مع خت�م تطريبي 

بذروة ن�صطة قبل �لخت�م، ولكنه �إن حكم ب�أن 

مز�ج �لجمه������ور غير مهي�أ لمت�بع������ة �لت�أمل 

و�لتعبير، ف�صرع�ن م� �صيجد نف�صه م�صطر�ً 

العتم�د �لمخزون �لتطريبي، خ�صية �لدخول 

في مغ�مرة خ��صرة، �صتح�صب د�ئم�ً عليه. 

وكثي������ر�ً م� يح�س �لع�زف ب�������أن م�ص�ر�ت 

�لت�أمل مغلقة �أم�مه، ب�صبب مز�جه �ل�صخ�صي 

بد�ع غير  في تل������ك �للحظة، و�أن طري������ق �الإ

أنه يكون قد �أح�صن �ختي�ر �لزم�ن  �ص�لكة، مع �

و�لمك�ن �لمن��صبين، و�ختزن كل م� يلزم لكي 

بد�عي! البد له �أي�ص�ً في هذه  ينفذ �لعمل �الإ

�لح�لة من �للجوء �إلى �لمخزون �لتطريبي، 

و�إال تحول������ت �لمو�جهة �إل������ى مغ�مرة �أخرى 

خ��صرة. 

ب�لنتيجة، ومع م������رور �لوقت، وتحوالت 

ذوق �لجمهور ومز�ج������ه، وتز�يد �لمغ�مر�ت 

�لخ��ص������رة، �ن�صرف �لع�زف������ون عن مو�جهة 

�لجمه������ور ف������ي �رتج�الت حقيقي������ة، وغ�ب 

تر�ث فني عربي �أ�صيل، البد من �لعمل على 

��صتع�دته. 

أي�ص�������ً، كم�  ين������درج �لم������ك�ن وعن��صره �

أين�������، في �ل�صي�ق ذ�ته، كعن�صر من عن��صر  ر�

�لتحري�س، ف�الرتج�ل في بيت عربي عريق 

ف������ي قلب دم�صق �أو حل������ب �لقديمة، يختلف 

عن �الرتج�ل في ��صتديو �لت�صجيل �ل�صوتي 

�ص������م، �إذ ال�صك ف������ي �أن �لم������ك�ن �لع�بق  �الأ

ب�لتر�ث �لمعم�������ري، �صيجد �صد�ه في رنين 

أوت�������ر �لع�������زف ورع�ص�ت �ص������وت �لمغني،  �

م� �صي�ص�ع������د �لمرتجل عل������ى �لو�صول �إلى 

أنه ق�������در على �لو�صول  م� ل������م يكن يح�صب �

�إلي������ه. ب�لمق�بل اليقدم ��صتودي������و �لت�صجيل 

أو �أج������و�ء �لت�صوير �لتلفزيون������ي �أي عن�صر  �

ي�ص�ع������د على �الرتج�ل: �إ�ص�ءة تبهر �لب�صر، 

ظلمة محيطة، �صوت �لمخرج م�صموع يعطي 

�لتعليم�������ت للم�صورين، ت�أخير بدء �لت�صوير 

�ص�ءة غير ج�هزة،  ن �الإ أو �ص�عتين الأ ل�ص�عة �

تعطل �لك�مير� في منت�صف �لت�صجيل، �نته�ء 

�صريط �لت�صجيل قبل �أن ينتهي �الرتج�ل �إن 
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ط�ل، وفوق كل هذ�: �الفتق�د �إلى �لمحر�س 

هم: �لجمهور.  �الأ

اأ�سباب انح�سار االرتجال

�إ�ص�فة �إلى �صعوب�ت �الرتج�ل �لمو�صوفة 

�أعاله، فقد �أ�ص�ف������ت �لتكنولوجي�، وو�ص�ئل 

أ�صك�ل تقديمه�  خ������رى، و� ن�صر �لمو�صيقى �الأ

أ�صهمت في  للجمه������ور، عن��ص������ر �إ�ص�في������ة �

�نح�ص�ر �الرتج�ل. 

�صطو�نة، وه������ي �أول �صكل من  ك�ن������ت �الأ

أ�ص������ك�ل �لت�صنيع �لمو�صيق������ي �لتي عرفته�  �

بد�ع في  �لمو�صيقى �لعربي������ة، قد حفزت �الإ

ع�ل������م �لمو�صيقى، ون�ص������ره، ولكنه� ب�لمق�بل 

تدخلت في �صيغه، بحكم قيوده� �لت�صنيعية، 

ف�صغط������ت مدة �لعم������ل �لمو�صيقي، لتحقيق 

�لم������دة �لتي يمكن ت�صنيعه�������، م� ��صتتبع مع 

�لوقت �إلغ�ء �الرتج�ل �لذي الي�صبطه �لزمن. 

أنه في بد�ي�������ت ت�صجيل  وعلى �لرغم م������ن �

�صطو�ن�ت، ك�ن يتم ��صتح�ص�ر عدة �أفر�د  �الأ

�إل������ى ��صتوديو �لت�صجي������ل لت�صجيع �لمطرب 

و�لع�زف، �إال �أن �الرتج�ل غ�ب، كم� جمهوره 

�صطو�ن�ت، مع  �لمتو��ص������ع، عن ت�صجي������ل �الأ

مرور �لزمن. 

أي�ص�������ً في تثبيت  �صطو�نة � أ�صهم������ت �الأ �

ذه�ن كم������� �صجله �لمطرب،  �للح������ن في �الأ

�ص��س �لذي ال يخ�لفه �أحد، مم�  لي�صبح �الأ

�ص�عد عل������ى �نت�ص�ر �لق�ص�ئ������د و�لمو�ويل 

�لمرتجل������ة �أ�ص������اًل ف������ي ��صتودي������و ت�صجيل 

�ألح�ن�ً  لت�صب������ح  وحفظه�،  �صطو�ن�������ت،  �الأ

أ�صهم �لتكر�ر في ظهور �لمو�ويل  �ص�ئ������رة، و�

�لملحنة م�صبق�ً، لت�صير ويحفظه� �لفن�نون 

�صت�ذ محمد  و�لجمهور، كم� في مو�ويل �الأ

عبد �لوه�ب، �لتي غن�ه� �أوالً في حفالته، 

ث������م ثبته� عب������ر ن�صره������� م�صتقل������ة �صمن 

�صت�ذ  أ�صطو�ن�ت������ه، و�أخير�ً ف������ي ق�ص�ئد �الأ �

�صب�������ح فخ������ري ومو�ويله، ب������ل وحتى في 

غ�ني، �لتي �أبدعه� �أوالً  �رتج�الته �صمن �الأ

في حفالت������ه، ثم تك�مل �صكله������� �لتلحيني 

عبر تكر�ره������� فيه�، مم� �أدى �إلى حفظه�، 

عبر �لت�ص�جي������ل �لمطروحة للحفالت، من 

قبل �لمطربين،، فكرروه�������، و�إلى حفظه� 

من قبل �لجمهور، ف�أ�صبح يوؤكد د�ئم�ً على 

طلبه�. 

ب�لمق�بل البد من �العتر�ف ب�أن �لت�صجيل 

�أ�صبح له دور �إيج�بي، في ت�صجيل �للحظ�ت 

أو �لمطرب  �لن�درة، عندم� يتمكن �لمو�صيقي �

م������ن �لدخول ف������ي تجلي�ت غي������ر م�صبوقة، 

فت�صجل ويعيد �لمرتجل وغيره �ختز�نه� في 

مخزونهم �لمو�صيق������ي، �لذي �صيكون ج�هز�ً 

ف������ي �أي لق�ء جديد م������ع �لجمهور، �إن تو�فر 

ذلك �للق�ء �لمب��صر مع �لجمهور، �لذي تقل 

فر�صه يومي�ً. 
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أ�صهم �لم�صرح �لغن�ئي في  على �لتو�زي، �

�نح�ص�������ر �الرتج�ل، ف�لغن�������ء �لجم�عي فيه 

لح�ن م� ��صتدعى ب�ل�صرورة  تطلب تثبيت �الأ

حذف �الرتج�������ل، وتب�صيط ت�ص�ري�س �للحن 

�لتطريبية. ولم� ك�ن �لغن�ء �لفردي �لمعتمد 

على ��صتعر��ص�ت �صوتي������ة طويلة، يتع�ر�س 

مع �لفرج������ة �لم�صرحية، ويجع������ل �لعن��صر 

�لدر�مية ف������ي �لم�صرحية غير مفهومة، في 

حد�ث  وق������ت تتطلب فيه �صرعة ت�ص�������رع �الأ

في �لحبكة �لدر�مية، مق�طع �صوتية �صريعة، 

فقد تم تقيي������د �لغن�ء �لف������ردي �إلى �أق�صى 

�لحدود �لممكنة. 

أو�ئل  ولم������� ك�ن �لم�صرح �لغن�ئ������ي، من �

محر�ص�������ت �لتدوي������ن �لمو�صيق������ي، ب�صب������ب 

�لح�جة �إل������ى �صبط �لعم������ل �لجم�عي بين 

�لفرق������ة �لمو�صيقية و�لمجموع�ت �ل�صوتية، 

أ�صهم هذ� مجدد�ً في تقلي�س م�ص�ح�ت  فقد �

�الرتج�ل، �صو�ء في �لم�ص������رح �لغن�ئي �أوالً، 

ذ�عية الحق�ً، �لتي بد�أت  عم�ل �الإ أم ف������ي �الأ �

منذ �لخم�صين�ت تعتمد على تقنية �لت�صجيل 

�لم�صبق �لمبني على �لتدوين. 

ول������م تخ�ل������ف �ل�صينم������� �لغن�ئي������ة، ثم 

�لتلفزي������ون، هذه �لق�عدة، فقد جرت �لع�دة 

أ�صتوديو  غني������ة �صوت�ً في � �أن يت������م ت�صجيل �الأ

أت������ي دور �لت�صوير، م� ك�ن  �لت�صجيل، ث������م ي�

يتطل������ب م������ن �لمغني �أن يح������رك فمه وك�أنه 

يغني، فيم� يدور �لت�صجيل �ل�صوتي، وكثير�ً 

م������� ك�نت �أخط�������ء �لحركة، �لب�دي������ة للعي�ن 

بو�صوح، تحرج �لمغني و�لمخرج، م� �أدى مع 

�لوقت، �إل������ى ��صتبع�د �الرتج�ل عن �ل�صينم� 

�لغن�ئية، والحق�ً عن �لتلفزيون في بد�ي�ته، 

قبل �أن يتمكن من نقل �لحفالت مب��صرة. 

آلة �لت�صجيل، و�نت�صرت بين �لن��س،  و�أتت �

�صطو�نة، ف�إ�ص�فة  أته �الأ لتوؤكد م� ك�نت قد بد�

�إل������ى �لت�أثير �ل�صلبي على ق������درة �لمطربين 

عل������ى �الرتج�ل، فق������د تحول������ت �لم�صجلة، 

د�ة �ل�صحرية، �إل������ى معلم �فتر��صي،  تلك �الأ

يجد فيه� �لمطرب �لن��صئ، و�صيلة رخي�صة 

غ�ني �ل�ص�ئرة،  �لثمن، ت�ص�عده على حفظ �الأ

�لقديم������ة منه� و�لجديدة، ولي�س عليه �إال �أن 

أم  يحفظ م� ورد في �لت�صجي������ل، مو�الً ك�ن �

�أغني������ة، حرف�ً بحرف، ليقدم������ه للن��س، كم� 

حفظ������ه، دون �أن يك������ون قد فه������م �أو حفظ، 

في تعجله للو�صول �إل������ى �لنجومية �ل�صهلة، 

أ�ص�س �للغة �لمو�صيقية �لعربية، �لتي  قو�عد و�

ال يمكنه من دونه� �أن ي�صبح مطرب�ً حقيقي�ً 

من جه������ة، ودون �أن يعر�������س نف�صه لمغ�مرة 

كيدة  �الرتج�ل �لمو�صوفة �ص�بق�ً ونت�ئجه� �الأ

في ح�لته، من جهة �أخرى. 

أ�صهم ه������ذ� �لو�قع، في تع������ّود �لجمهور  �

لح�ن و�الرتج�الت �لمكرورة،  على �صم�ع �الأ

و�فتق�د �لتف�عل مع �أي �رتج�الت جديدة. 
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وتف�ق������م �لو�ص������ع عندم� ب������رزت ظ�هرة 

ف������رق �لغن�ء �لجم�عي، كح������ل بديل لتر�جع 

�صو�ت �لفردية �لق�درة، �لتي ُعرفت حتى  �الأ

ول من �لق������رن �لع�صرين، خ��صة  �لن�صف �الأ

د�ء  أنه�، تلك �لفرق، �عتمدت على مع�يير �الأ �

ورك�صتر�ل������ي و�لكور�ل������ي، وعل������ى �لفرقة  �الأ

�لمو�صيقي������ة �لكبيرة، ف������ي حفالته�، وعلى 

وجود ق�ئد للفرقة، تتركز مهمته في توحيد 

د�ء �لمو�صيقي  د�ء، م������� تطلب �صب������ط �الأ �الأ

و�لغن�ئي �لجم�عيي������ن، وت�صطيح �لت�ص�ري�س 

�صلوب  �للحني������ة، في �صورة من�ق�ص������ة كلي�ً الأ

د�ء ف������ي �لتخ������ت �ل�صرق������ي، �لمو�صوف  �الأ

�أعاله، �لذي ك�ن يعتمد على حرية �لع�زفين 

د�ء �لمو�صيقي، و�لمطرب في تجلي�ته  في �الأ

�ل�صوتية. 

يمك������ن �لق������ول �إذن �إن دخ������ول تقني�ت 

أثَّر  �لت�صجي������ل ع�ل������م �لمو�صيقى �لعربي������ة، �

أ�ص��صي في توجيه ذوق �لجمهور �إلى  ب�صكل �

نم�ط  لح�ن �لمعروفة، بم� فيه� �الأ طل������ب �الأ

�لتي ك�نت ترتج������ل، ف�أ�صبحت تطلب بلحن 

متك������رر. ولكنه�، �أي  تقني�������ت �لت�صجيل، لم 

تكتف بهذ�، بل �ص�عدت على تقلي�س فر�س 

�للق�������ء �لمب��صر بين �لمبدع و�لمتلقي، ذلك 

�للق�������ء �لذي ط�لم������� �صكل محر�ص�������ً مهم�ً 

لالرتج�ل. 

كلمة اأخيرة.. 

 تر�ج������ع �الرتج�������ل في ع�ل������م �لغن�ء 

�لعربي تر�جع�ً ك�م������اًل، و�أ�صبح في �أغلب 

حي�ن تكر�ر�ً م�صطح�������ً لم� �أبدعه كب�ر  �الأ

�لمطربين �لتقليديين، وقد ��صترك غ�لبية 

نجوم �ليوم وجمهوره������م في �لو�صول �إلى 

ه������ذه �لح�لة �لموؤ�صفة، �لت������ي �صوف توؤدي 

في ح�ل ��صتمر�ره� دون عالج، �إلى �صي�ع 

أثم������ن كنوز �لمو�صيق������ى �لعربية،  كنز من �

لم يعد يد�فع عن������ه �إال قلة من �لمطربين 

�لتقليديي������ن، وقّر�ء �لق������ر�آن �لكريم، فيم� 

ي�صع������ى مو�صيقي������ون كب�ر، عل������ى ندرتهم، 

للحف�ظ عل������ى �الرتج�������ل، �إذ وجدو� فيه 

ن�فذة للتعبير ع������ن م�ص�عرهم و�أفك�رهم، 

أ�صلوب جديد �أمكن ت�صميته �الرتج�ل  عبر �

�صلوب �الرتج�لي  �لتعبيري �لت�أملي، وهو �الأ

�لحقيق������ي �لوحيد �لب�قي ح�لي�ً في �ص�حة 

�لمو�صيقى �لعربية، ومن �لمتوقع، في غي�ب 

ب�لمو�صيقى،  �لمعنية  �لموؤ�ص�ص�������ت  �هتم�م 

�أن يت�ب������ع �الرتج�ل م�صي������رة �نح�ص�ره، �إال 

�إن �أمكن �إع�دة توفير �لظروف �لتي تكفل 

جي�������ل �لجديدة، �لق������درة على �متالك  لالأ

قد�م عل������ى مغ�مرة  �ص�س �لالزم������ة، لالإ �الأ

�الرتج�ل �لحقيقي، مع م� يتطلبه ذلك من 

معرف������ة ب�لقو�عد و�صعة في �لخي�ل، وهذ� 

م� ن�أمله. 
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طبيب وب�حث في ت�ريخ �لعلوم. ❁

إتذهيب وتلوين املخطوط العربي الإتذهيب وتلوين املخطوط العربي ال�سالمي

د يا�سر زكورد.محمد يا�سر زكورد.محّمد يا�سر زكور

❁

أّي مخطوط  إولى �إولى �إل������ى � �لنظ������رة �لأ �إّن

ّ
ٌ كتاٌب كتاٌب عربي ان، تنبئ بان، تنبئ باأن هذ� ّب ومل������ّون، تنبئ بب ومل������ون، تنبئ بب ومل������ّو ب ومل������ومذهب ومل������ومذّه

ّلتي يتمّيز بها لتي يتميز بها لتي يتمّيز بها  ّن هذه �ل�سم������ة � �إ�سالمي، لأ

ر سر سر  سم������ا في ع�سم������ا في ع� م������ا في ع��سيم������ا في ع��سّي ل، ول، ول
ّ
لعربي
ّ
لعربي
ّ

�لمخط������وط �

ّ�سالمّية، هي من رو�سالمية، هي من رو�سالمّية، هي من رو�ئع  ارة سارة سارة �لعربية �لإ سلح�سلح� �

�سالمي، 
ّ
�سالمي
ّ �لإ

ّ
لعرب������ي
ّ
لعرب������ي
ّ

ناعة سناعة سناعة �لكت������اب � سف������ن �سف������ن �

فحيثم������ا نج������د �لتذهي������ب و�لتلوي������ن؛ �أي 

�لزخرفة و�لتزيي������ن، نعلم �أن هذ� من �لفّن

لكتاب عربي
ّ
لكتاب عربي
ّ

� �سالمي، و�أن هذ� �لإ
ّ
لعرب������ي
ّ
لعرب������ي
ّ

�

.
ٌّ
�سالمي
ٌّ
�سالمي
ٌّ �إ

�صورة من كتاب

 �لنبات حبة �لخ�صر�ء
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������ة البالغ������ة له������ذا الفن، كان همي������ة البالغ������ة له������ذا الفن، كان همّي������ة البالغ������ة له������ذا الفن، كان  وللأ

اله ون�شاله ون�شاأته،  له ون�ششله ون�شش ش�ش� لزاماً علين������ا اأن نبحث في اأ

ّدواته، وطريقة عمله على مّردواته، وطريقة عمله على مّر
أ واأهميته، وا

ة، وعلى الكتب مية، وعلى الكتب مّية، وعلى الكتب  شل�شل�شل إارة العربية الإارة العربية الإ ارة العربية الشارة العربية الش شالح�شالح�

�ش�ش�ؤال  شة. وال�شة. وال� ة. وال�دبية. وال�دبّي ّة؛ الدينية، والعلمّية والة؛ الدينية، والعلمية والة؛ الدينية، والعلمّية والأ ة؛ الدينية، والعلميكافة؛ الدينية، والعلميكاّف

بب شبب شبب  ش �ش � �������ه هنا؛ ما ه�������������ه هنا؛ ما ه������� ������ه هنا؛ ما ه������ش������ه هنا؛ ما ه������ش شالذي يط������رح نف�شالذي يط������رح نف�

رنا حتى شرنا حتى شرنا حتى  شل هذا الفن ف������ي ع�شل هذا الفن ف������ي ع� ل��ل��ل ������ �مح����مح��� مح���شمح���ش شا�شا�

ار على فاتحة القرار على فاتحة القراآن الكريم،  ر على فاتحة القرشر على فاتحة القرش شبح يقت�شبح يقت� بح يقت�شبح يقت�ش ش�ش� اأ

حات التي �حات التي �حات التي  �ر الكريمة، والل�ر الكريمة، والل ر الكريمة، والل�ر الكريمة، والل� �������������� ������ش������ش شوعناوين ال�شوعناوين ال�

�ن للعر�ض؟ لعل الج�ن للعر�ض؟ لعل الج�اب  ن للعر�ض؟ لعل الج�ن للعر�ض؟ لعل الج� �نعها الفنان�������نعها الفنان������ نعها الفنان������شنعها الفنان������ش شي�شي�

ة، وبالكتاب م كافة، وبالكتاب م كاّفة، وبالكتاب  م كاف�م كاف� �هتم������ام بالعل�هتم������ام بالعل �ه�ه� قلة ال

ة.شة.ّشة. شخا�ّشخا�ّخا�

يها الكتاب �يها الكتاب �يها الكتاب  �ن المادة التي يح�ن المادة التي يح حيح شحيح شحيح اأ ش�ش�

ة الكت������اب، ولكن همية الكت������اب، ولكن همّية الكت������اب، ولكن  أ ضا�ضا�ض ف������ي ا ا�شا�ش ش�ش� ه������ي الأ

ناعة شناعة شناعة  ش في �ش في � ّحينم������ا تقترن بجمالي������ة الفّنحينم������ا تقترن بجمالي������ة الفّن

والزخرفة  والزخرفة �ي������ن  والزخرفة �ي������ن  ي������ن  والتل بالتذهي������ب  والتل�الكتاب  بالتذهي������ب  �الكتاب 

والتزيي������ن، فذلك مما يثير اهتمام الناظر 

َذن فلَمذن فلَم اإلى هذا الكت������اب اأكثر من غيره. اإ

ط العربي �ط العربي �ط العربي  �هتم������ام بالمخط�������هتم������ام بالمخط������ ن ا�ن ا�ن ال � يك������� يك������ ل

ة شة شة  شه م������ن الدرا�شه م������ن الدرا� ه م������ن الدرا�ه حقه م������ن الدرا�ه حّق ه حقوه حقوؤ إم������ي واإعط������ا إم������ي و شل�شل�شل الإ

والبح������ث ف������ي الجمالي������ة التي غ������زا بها 

افة لزخرفته وتزيينه، شافة لزخرفته وتزيينه، شافة لزخرفته وتزيينه،  ش�ش� إمكتبات العالم؟ واإ إمكتبات العالم؟ و

ّ
ة غني
ّ
ة غني
ّ

ة غنيم كافة غنيم كاّف م كاف�م كاف� � العل� العل ض�ض�ض �ش�ش ش�ش� ااه الزاخر بااه الزاخر باأ �فمحت�������فمحت�������

لعن الكلعن الكلم فيه.

هذا وللقيم������ة والقدر اللذين يتمتع بهما 

ب منه م������ي، والمذهب منه م������ي، والمذّهب منه  شل�شل�شل  الإ
ّ
الكت������اب العربي
ّ
الكت������اب العربي
ّ

خ��ّصة، فق������د حر�س �لمل������وك و�ل�صالطين 

و�لح������ّك�م �أن تذخر خز�ئنُه������م بهذه �لكتب، 

وه������ذ� م� ك�ن مدع�ة للتف�خ������ر بهذه �لكتب 

وم������ن  �لخز�ئنّي������ة«.  »ب�لن�ص������خ  وت�صميته������� 

مثل������ة على ذلك مخطوط خز�ئني مذّهب  �الأ

بعنو�ن »�صجرة �لطب« بخ������ط موؤلفه �أحمد 

          . نبول �لحي�تي في متحف طوبق�بي في �إ�صت�

مثلة على ذلك �أي�ص�ً من مخطوط�ت  ومن �الأ

بي  �لط������ب؛ كت�ب بعنو�ن »نزه������ة �لملوك« الأ

بكر �ل������ر�زي، منه ن�صخ������ة خز�ئنية مذّهبة 

�لعن�وين، مزّوقة �لط�لع، في �إ�صت�نبول )ف�تح 

 )1(
.)905 /3644



إتذهيب وتلوين المخطوط العربي الإتذهيب وتلوين المخطوط العربي ال�سالمي

أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624 ��

تعريف بالم�سطلحات 

�صك�ل  �لتذهيب: طريق������ة فّنّية لك�ص�ء �الأ

و�لزخ�رف بطالء ذهبي �لمنظر بّر�ق، وهو 

محل������ول من بر�دة �لذه������ب ممزوجة ب�لم�ء 

و�ل�صم������غ وع�صير �لليم������ون، ويعطي ت�أثيره 

�صك�ل �لمطّبق  بريق�ً ذهبي�ً المع�ً وّه�ج�ً لالأ

، و��صتخدمت طرق كثيرة في �لتذهيب،  عليه�

أو �ل�صغط  منه� �ل�صغط ب�لذهب �لم�صهور، �

ب�صح�ئف �لذهب تح������ت �لقو�لب �ل�ص�خنة 

�لمنقو�ص������ة، وكذلك و�صع تل������ك �ل�صح�ئف 

عل������ى �لزخ�رف �لم�صغوطة و�إع�دة �ل�صغط 

أي�ص�������ً. و�لتذهيب  ذه�������ب � عليه�������، وهو �الإ

طَفى: هو �لتذهيب �للّم�ع.
ُ
�لم�

تذهيب �لغالف: �صن�عة تقوم على ل�صق 

�صح�ئ������ف رقيقة م������ن �لذهب عل������ى �لجلد 

آلة �ص�خنة. بو�ص�طة �

ــــب: �ل�ص�ن������ع �ل������ذي يح������دث  �لمذهِّ

ف������ي  �لمذّهب������ة  و�لبد�ي�������ت  �ص������ك�ل  �الأ

أو ه������و م������ن ك�ن ي�صتخدم  �لمخط������وط، �

أو �لزخرفة، وفي  �لذهب ف������ي �لكت�ب������ة �

ة، �أو هم� مع�ً في  حي�������ن �لف�صّ بع�س �الأ

عمل و�حد.

مـــاء �لذهب: محلول م������ن بر�دة �لذهب 

وع�صي������ر  و�ل�صم������غ  ب�لم�������ء  �لممزوج������ة 

�لح�صرم.

�لترميل: ر�س �لخط ب�لرمل.

ر�ب�ص������ك تتم في  ُرنجـــة: زخرف������ة ب�الأ �لتُّ

و�صط �لغالف.

�لتزميـــك، �أ� �لتكحيـــل: ه������و تخطيط 

)2(
ظه�ره ب�رز�ً. �لتذهيب ب�أ�صو�ٍد الإ

�لتز�يـــق: �لزخرفة �لتي تبرز �لم�ص�هد 

في عالقة مب��صرة مع �لن�س.

�صي�ء  تز�يـــق �لن�صو�ـــض: تمثي������الت ب�الأ

�صخ��س و�لم�ص�هد �لتي تكون في عالقة  و�الأ

مب��صرة مع �لن�س.

�لتزيين: زخرف������ة ال تنتمي �إلى �لتزويق 

�لخ��ّس ب�لن�ّس.

�لتمويــــه: وه������و �لتذهي������ب و�لزخرف������ة 

أي�ص�ً. �

�لتمحيـــط بالذهب: وهو تمرير �لذهب 

على �صفحة جلود �لكتب لزخرفته�، ويعرف 

أي�ص�ً ب�لتطبيق. �

)3(
تلوين �لكتب: هو تزيينه�.

�لجامـــة: وه������ي �ل�ص������ّرة؛ ��صطالح فني 

�إ�صالمي، يق�صد به �ل�صّرة �لتي تتو�صط ر�صم�ً 

زخرفي�ً، وقد تكون ب�صكل لوزي.

�لّداّلية: �لخوي������ط �لزخرفي �لذي ي�صد 

�ل�ص������ّرة م������ن �لج�نبي������ن �لعل������وي و�ل�صفلي، 

ويحتمل �أن تكون �لداّلية من �بتك�ر �إير�ن.

�لذيـــل ��لتذييـــل: �لذيل يطلق ت�رة على 

أ�صفل  أ�صف������ل �ل�صفحة، �أي �ل������ذي يكون في � �

�لن�س، وت�رة ير�د به تتمة م� ف�ت �لم�صنِّف 
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أو ج�������ء بعده، وه������و �لملحق  أو م������� حدث � �

ب�لكت�ب. �أم� ذيل �لج�مة: فهو �لجهة �ل�صفلى 

من �لج�مة �أي �ل�صرة �لتي تتو�ّصط �لزخرفة. 

وذيل �لورقة: �له�م�س �ل�صفلي.

وف������ي  �لرئي�ص������ة،  �لورق������ة  �ل�صرلوحـــة: 

ولى و�لث�نية  �ال�صطالح تعني �ل�صفحتين �الأ

من �لم�صحف، �لمزخرفتين �لمذّهبتين.

�ل�صم�صيـــة �أ� �ل�صم�صـــة �أ� �ل�صم�ـــض؛ وهي 

�صيغة زخرفية )ميد�لي������ة( مدورة �إ�صع�عية 

أي�ص�������ً �ل�صّرة  على �ص������كل �صم�ص������ة، وه������ي �

�لموجودة في و�صط جلد �لكت�ب و�لزخرفة 

�لموجودة و�صط �لجل������د، وينزل من �أعاله� 

ربعة  ط������ر�ف �الأ أ�صفله������� داليت�ن، وعلى �الأ و�

للغ������الف ج�م�������ت مزخرف������ة، �إ�ص�ف������ة �إلى 

ط�ر حول هذ� �لكت�ب،  خط������وط مزخرفة �الإ

آنية،  ي�ت �لقر� ير�نيون ب�الآ ه �لمجلدون �الإ مالأ

و�لم�صري������ون  �لدم�صقي������ون  و�لمجل������دون 

)4(
ب�لزخ�رف و�لتذهيب.

ة: �لف������ر�غ �لموج������ود على ج�نبي  ــــرَّ �لطُّ

�ل�صفحة، و�له�م�س �ل������ذي يترك في �أعلى 

�لكت�������ب في �لمك�تب�������ت �لعثم�نّية. و�لطّرة 

أربعة �أجز�ء.  �ل�صفلى: �له�م�س �لتحتي و�صعته �

و�لط������ّرة �لفوق�نّية: ه�م�������س �لر�أ�س، و�صعته 

جزء�ن. �لطّرة �لي�صرى: �له�م�س �لخ�رجي، 

و�صعته ثالثة �أجز�ء. و�لطّرة �ليمنى: �له�م�س 

�لد�خلي، و�صعته جزء و�حد.

�لطا���ـــض: خ������ط ت�صوي������ري م�صتق من 

ر�ص�قة �صكل �لط�وو�س.

ِلَيق �الفِتَتاحات: هي كت�بة فو�تح �لكالم 

ب������و�ب و�لف�صول و�البتد�ء�ت ونحوه�  من �الأ

ب�لحمرة.

�لَليقـــة: قطع������ة م������ن �لحري������ر �لخ�صن 

أو �لقط������ن، تو�صع ف������ي �لدو�ة  أو �ل�ص������وف � �

�صالح �لمد�د، وت�صميه� �لعرب �لكر�صف،  الإ

ت�صمي������ة له ب��صم �لقطن �لذي تتخذ منه في 

ْولى �أن تكون من �لحرير  حو�ل. و�الأَ بع�س �الأ

ن �نتف��صه� ف������ي �لمحبرة وعدم  �لخ�ص������ن الأ

تلبده� �أعون على �لكت�بة.

ما هو التذهيب والتلوين

لقد تع������ددت مف�هيم �لتذهيب و�لتلوين 

�صالمي   �الإ
ّ
ف������ي �صن�ع������ة �لكت�������ب �لعرب������ي

�لمخطوط، فمنهم من جع������ل �لتذهيب هو 

�لزخرف������ة، م�صتندين بذلك �إلى قوله تع�لى: 

�أي مزّين 
 )5(

»�أَْ� َيُكـــوَن َلَك َبْيـــٌت ِمْن ُزْخـــُرٍف«

منقو�س ب�لذهب؛ ق�ل �لبيروني عن �لذهب: 

�صل م�  أ�صم�ئه �لزخ������رف، وهو في �الأ ومن �

زّين من �لقول حتى ر�ح في معر�س �ل�صدق، 

ثم نق������ل �إلى �لتزويق و�لتزيي������ن في �صن�عة 

)6(
�لت�صوير ومنه �إلى �لذهب.

أو �لف�ص�ء�ت �ال�صتهاللية  و�ل�صْرلوح�ت �

بو�ب،  �لمزخرف������ة و�لمكتوب������ة، وعن�وين �الأ
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أن������و�ع �لترقيم، كل  وعن�وي������ن �لف�ص������ول، و�

ذل������ك �صمن علم �لمخطوط�������ت �لتي تعنى 

ب�لجو�ن������ب �لم�دي������ة ف������ي �لمخطوط من 

أو �لم�������دة �لمكتوب  حيث مكون�������ت �لورق �

فيه�، وط������رر �ل�صفحة و�لت�صطير و�لنمنمة 

و�لزخرفة، و�لتذهيب، و�لتلوين، و�لتجليد، 

كّل ذلك م������� يدخل تحت ب�ب فن �لتذهيب 

�صالمي  و�لتلوي������ن في �لكت�������ب �لعرب������ي �الإ

)7(
�لمخطوط.

ف�صائـــل �لتذهيـــب ��لتلويـــن: ق�ل �هلل 

، وقد 
)8(

تع�ل������ى: »ن~ َ��ْلَقَلِم َ�َما َي�ْصُطـــُر�َن«

ية  و�صع �لمف�ص������رون �أحد تف��صي������ر هذه �الآ

�لكريم������ة ب�������أن �لمق�صود م������ن )ن~( ب�أنه� 

أنو�ع  �لدو�ة، ولم� ك�ن �لتذهيب و�لتلوين من �

أنو�عه تح�صين �لخط،  تحلية �لكت�������ب، ومن �

و�أن هذ� �لعمل �إنم� يتم ب�لدو�ة و�لقلم، ك�ن 

�لف�صل تكريمه ب�أن �أق�صم �هلل بهم� في كت�به 

�لعزيز. ومن قول علي بن �أبي ط�لب- ر�صي 

�هلل عن������ه وكّرم وجهه- »�لخط �لح�صن يزيد 

)9(
�لحق و�صوح�ً«.

الكتـــب التـــي تناولـــت مو�ســـوع تذهيب 

�سالمي وتلوين الكتاب االإ

بي بكر محمد بن زكري�   - زينة �لَكَتبة: الأ

�ل������ر�زي )251- 313ه�(، وهو مخطوط في 

)6( ورق�ت، محفوظ في د�ر �لكتب �لم�صرية 

تح������ت رق������م )331 مج�مي������ع طلعت(.ويعّد 

ه������ذ� �لمخطوط �أقدم م� و�ص������ل �إلين� بهذ� 

أنو�ع  �لخ�صو�س، يتح������دث فيه �لموؤّلف عن �

ألو�نه، وم������� يظهر في �لليل فقط،  �لمد�د و�

وم������� يزول بعد فترة. وقد نقل �لقللو�صي في 

كت�ب������ه »تحف �لخو��س في طرف �لخو��س« 

بع�ص�ً م������ن هذ� �لكت�ب، ونقل عن بختي�صوع 

)10(
أي�ص�ً. �

لبــــاب:   - عمــــدة �لكّتــــاب �عــــّدة ذ�ي �الأ

َج�جي �لمتوفى  ليو�صف ب������ن عب������د �هلل �لزُّ

، فيه خم�صة ع�صر 
)11(

�صنة 415 ه�/ 1024م

ف�صاًل، خ�ص�س بع�ص�ً منه� للتذهيب. �أخذ 

فيه ع������ن �ل�صيخ علي بن ه������الل �لمعروف 

، وع������ن �ل�صيخ جم�������ل �لدين 
)12(

ب�لب������و�ب

�لعجمي �لك�تب �لحلبي ومن �أق�ربه بديو�ن 

)13(
ن�ص�ء. �الإ

 - تحـــف �لخو��ض في ُطـــَرف �لخو��ض 

بي  ده�ن( الأ �صب�غ و�الأ مّدة و�الأ )ف������ي �صنع �الأ

ندل�صي )توفي �صنة  بكر محمد �لقللو�صي �الأ

أي�ص�ً  . ذكر فيه �لر�زي وم� نقله �
)14(

707 ه�(

أنو�ع �لمد�د  عن بختي�صوع. وفيه نتعرف �إلى �

ندل�س. �لم�صتخدمة في عدوة �الأ

ع�صى ت�أليف �ل�صيخ �أبي �لعب��س   - �صبح �الأ

،   في 
)15(

�أحمد بن علي �لقلق�صندي )831ه�(

�لجزءين �لث�ن������ي و�لث�لث منه، تن�ول �لكثير 

عن �صن�عة �لتذهيب.
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حمد بن  - حلية �لكّتاب �منية �لطالب، الأ

محمد بن �لق��صم �لرف�عي ن�صب�ً �لق�صط�لي 

لقب�ً �لح�صني �لرب�طي د�ر�ً ومن�ص�أً )1256ه��( 

مخط������وط برقم 082 مكتب������ة ج�معة �لملك 

)16(
�صعود.

وهن�ك �لعدي������د من �لكتب �لتي تن�ولت 

هذ� �لفن وهي مفقودة، �أمث�ل كت�ب »تنويق 

�لنط�ق������ة في عل������م �لور�ق������ة« لل�صيخ عبد 

�لرحم������ن بن �أحم������د بن م�ص������ك �ل�صخ�وي 

.  »ونزهة 
)17(

�لمتوف������ى �صن������ة )1025ه�������(

أبو �لح�صن،  ب�ص�������ر« للنب�هي � �لب�ص�ئر و�الأ

وغير ذلك من �لكتب.

وكذلك ف�������إن �لعدي������د من �لكت������ب تن�ول 

موؤلفوه� �صن�عة هذ� �لفن �صمن ف�صول كتبهم؛ 

مث�������ل ذلك �لفهر�صت للنديم، و�بن خلدون في 

رب. مقدمته، و�لنويري في نه�ية �الأ

كيف بداأت �سناعة التذهيب والتلوين

�إنَّ �أول م������ن كت������ب �لم�ص�ح������ف ف������ي 

ول ويو�صف بح�صن �لخط؛ هو  �ل�صدر �الأ

خ�ل������د بن �أبي �لهي�ج، ك�ن ك�تب�ً للوليد بن 

عب������د �لملك )توفي 89ه�������/ 708م(، وهو 

�ل������ذي كتب �لكت�ب �لذي في قبلة م�صجد 

�لنبي- �صلى �هلل عليه و�صلم- ب�لذهب من 

 �إلى �آخر �لقر�آن. 
)18(

ْم�ِس َو�ُصَح�َه�« »َو�ل�صَّ

فيق�ل: �إن عمر بن عب������د �لعزيز ق�ل له: 

أري������د �أن تكتب ل������ي م�صحف�������ً على هذ�  �

 فيه، 
)19(

ق �لمث�ل، فكتب له م�صحف�������ً تنوَّ

ف�أقبل عمر يقلّب������ه وي�صتح�صنه، و��صتكثر 

)20(
ثمنه فرّده عليه.

ث������م �كتُ�صف م�صحٌف من �ل������رق مذّهٌب 

يرج������ع ت�ريخه �إل������ى حو�لى �صن������ة 283ه�/ 

900م، وهو محف������وظ في مكتبة ت�ص�صتربتي 

بمدينة دبلن في �إيرلندة. وكذلك �لم�صحف 

زرق �لذي كتب بح������روف ذهبية على رق  �الأ

�أزرق م�صبوغ ب�لنيلة �ل������ذي �أهد�ه �لم�أمون 

�إلى م�صجد م�صهد �صم�ل �إير�ن. وكره بع�صهم 

كت�بة �لقر�آن ب�لذهب و�لف�صة وتحليته بهم�، 

)21(
ف�إنه يدعو �إليه �ل�ص�رق.

�صالمية في  ثم دخل ف������ن �لزخرف������ة �الإ

�صن�ع������ة �لم�صحف �ل�صريف وذلك بنمطيه؛ 

ر�بي�صك  و�الأ �لنب�تي������ة(  )�لزخرفة  �لتوري������ق 

)�لزخرفة �لهند�صي������ة(. وك�ن �للون �لذهبي 

�ص��صي في ذلك، لهذ� ك�نت  هو �لعن�ص������ر �الأ

�لعالقة �لوثيقة بين �لتذهيب و�لزخرفة.

ث������م �نت�صر ه������ذ� �لفن لي�صم������ل �لكت�ب 

�صالم������ي بجمي������ع علوم������ه؛ �إن ك�ن ب�للغة  �الإ

أو �لتركية �لعثم�نية،  أو �لف�ر�صية، � �لعربي������ة، �

و�لخّط�طي������ن  �لمذّهبي������ن  �هتم�������م  فن�������ل 

�صالمي،  و�لنّق��صي������ن على مد�ر �لت�ري������خ �الإ

فظهر هذ� �لف������ن »�لتذهيب و�لتلوين« جلّي�ً 

في �لمخطوط�������ت و�لفرم�ن�ت و�لتوقيع�ت 
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�ل�صلط�نية )�لطغ������ر�ء(، و�لطرر )�لحو��صي( 

أو  أو �لهو�م�س � �صفل � أو �الأ على � �إن ك�ن������ت ب�الأ

بين �ل�صطور، كم� ظهر في كتب �لعلوم ك�ّفة؛ 

�لط������ب و�لفل������ك و�لهند�صة وغي������ر ذلك من 

�لعلوم �لبحتة.

خر لف������ن �لتذهيب فهو  أم������� �لمج�ل �الآ �

�لمنمنم�������ت، و�لمنمنم������ة ه������ي �لت�صوي������رة 

�لدقيق������ة �لتي تزّي������ن به� بع�������س �صفح�ت 

�لمخط������وط، فهي م������ن �لتزيي������ن و�لتزويق، 

وهن�ك من يعتبره� �أي�ص�ً من فن �لتذهيب. 

كم� يمكن ��صتعم�ل �للون �لذهبي في تلوين 

أو ب��صتخ������د�م �لترمي������ل بب������ر�دة  �ل�ص������ورة، �

�لذه������ب في �أعم�������ل �لمنمنم�������ت في علوم 

�لط������ب و�لفلك و�لنب�������ت و�لحي������و�ن، وفي 

وتعتب������ر مخطوط�ت  دبي������ة.  �الأ �لن�صو�������س 

عج�ئ������ب �لمخلوق�ت للقزويني، كليلة ودمنة 

ترجمة �بن �لمقفع، ومق�م�ت �لحريري من 

�صالمية  �أولى ه������ذه �لمخطوط�ت و�لكتب �الإ

�لتي حوت هذه �لمنمنم�ت.

و�لجدير ب�لذكر �أن �لمخطوط�ت �لعربية 

�صالمية و�إن ك�نت خ�لية من �لمنمنم�ت،  و�الإ

فهي كثير�ً م� تحتوي على تزيين�ت وزخ�رف 

م������ن كل لون، وه������ذه �لزخ�������رف نر�ه� في 

�صفحة �لعنو�ن و�لتذييل.

لم يقف فن �لتذهيب  و�لتلوين عند ن�صو�س 

أي�ص�ً  �صالمية فح�صب، بل تعّد�ه� � �لكت������ب �الإ

�إلى جل������ود �لكتب و�لمخطوط�������ت، فيعرف 

تذهيب جلود �لكتب ع�مة بم�صطلح �لتطبيق، 

أو �لتمحيط ب�لذهب؛ وه������و تمرير �لذهب  �

على �صفحة جلود �لكتب لزخرفته�.

كيف تتم عملّية التذهيب والتلوين

�صالمي������ة تمر  ك�ن������ت �لمخطوط�������ت �الإ

بع������دة مر�حل بعد �لن�صخ، حيث ك�ن �لن��صخ 

يترك �لفر�غ�ت �لالزمة للتذهيب و�لتلوين 

م�كن �لالزمة، ثم ي�أتي بعده �لنّق��س  ف������ي �الأ

لي�ص������ع هذه �لتزيين�ت و�لزخ�������رف، وكثير�ً 

م�كن� ن������رى هذه �لفر�غ�ت ل������م ينتبه �إليه� 

أو  أو تذهيب � �لنّق��������س وبقيت دون تزيي������ن �

زخرفة، وكثي������ر�ً م� ينّبه �لن��ص������خ �إلى هذ� 

�ل�صهو من �لنّق��س.

و�لمنمنم�ت �لتي تعتبر من فن �لزخرفة 

و�لتزيين، ك�ن������ت تتبع نظ�م ت�صميم وتركيب 

ي�صمى »�لطرح« يتم فيه تق�صيم �ل�صفحة �إلى 

�أعم������دة للن�س و�أخ������رى للمنمنم�ت كل على 

حدة، ثم يت������م �صقله�، ومن ثم �إتم�م �لكت�ب 

)22(
من تزيين وتجليد.

اأدوات التذهيب والتلوين

ال بد ل������كل عم������ل م������ن �أدو�ت ت�صتعمل 

نج�ز هذ� �لعمل، وفن �لكت�بة ب�صكل ع�م،  الإ

و�لتذهي������ب و�لتلوين ب�ص������كل خ��س، يحت�ج 

�إل������ى �أدو�ت وعّدة يجب تو�فره������� لل�ص�نع؛ 
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من �لقلم، و�لمد�د، و�لدو�ة، وغير ذلك مم� 

يحت�جه �لك�تب، و�ص������وف �أذكر فيم� يلي م� 

�أوردته �لكت������ب �لتي �صب������ق ذكره� عن هذ� 

�لب�ب.

القلم وجاللته

ورد في كت�ب »عم������دة �لكّت�ب وعّدة 

لب�������ب« ليو�ص������ف ب������ن عبد �هلل  ذوي �الأ

َج�ج������ي �لمتوف������ى �صن������ة 415 ه�������/  �لزُّ

 في ف�صل �لقلم و�لخط: ق�ل 
)23(

1024م

 ،
)24(

تع�ل������ى: »ن~َ��ْلَقَلــــِم َ�َما َي�ْصُطــــُر�َن«

ِذي  ْكــــَرُم❁ �لَّ َك �اْلأَ وق�������ل تع�لى: »�ْقــــَر�أْ َ�َربُّ

 .
)25(

ْن�َصاَن َما َلْم َيْعَلْم« َم �اْلإِ َم ِباْلَقَلِم❁ َعلَّ َعلَّ

وق�ل �لنبي-�صلى �هلل عليه و�صلم-: »�إنَّ �أ�ل 

مـــا خلـــق �هلل �لقلـــم �قال �جِر بمـــا هو كائن 

)��(
�إلى يوم �لقيامة«.

ومن جاللة �لقلم �أن �هلل تع�لى لم يكتب 

كتبه �ل�صريفة �إال به. وعن �بن عب��س- ر�صي 

أنه ق�ل في قول �هلل عز  �هلل تع�لى عنهم�- �

 ،
)27(

اِدِقيَن« ْن ُكْنُتْم �صَ وجل: »�أَْ� �أََثاَرٍة ِمْن ِعْلٍم �إِ

ق�������ل: �لخط �لح�ص������ن. وق�ل عل������ي بن �أبي 

ط�لب- ر�صي �هلل عنه وكرم وجهه: »�لخط 

 وق�ل بع�س 
)28(

�لح�صن يزيد �لحق ��صوحًا«.

ق������الم تبت�صم �لكتب، وق�ل  �لبلغ�ء: ببك�ء �الأ

قالم لم تطمع في در�صه  أثرته �الأ بع�صهم: م� �

)29(
ي�م. �الأ

وهو قريب من قول �ل�ص�عر: 

الـــخـــطُّ يــبــقــى زمـــانـــًا بــعــد كاتبه

ْرب مدفوُن وكاتُب الخطِّ تحت التُّ

 اأنواع المداد و�سناعته

أفَرَدِت �لكتب �لمنوطة بفن �لتذهيب  لقد �

أنو�ع  و�لتلوي������ن ف�صوالً عدي������دة ل�صن�ع������ة �

بة �لتي به�  حب�ر �لملّونة و�لمذهَّ �لمد�د و�الأ

  
)30(

ق�س )وهو �لنق�س في �لقرط��س( يكون �لرَّ

ب�أنو�عه و�لكت�بة.

أنو�ع�ً  ففي عمدة �لكّت�ب ي�صف �لموؤلِّف �

من �لم������د�د، منه�؛ �صفة م������د�د �إذ� ُكِتَب به 

َب م������ن �لن�ر،  عل������ى �لذه������ب و�لف�ص������ة وقرِّ

ف�إن �لكت�بة تظهر خ�ص������ر�ء ك�أنه� �لريح�ن، 

ويُ�صنع من �لزنج�ر و�لزبيب ببول �ل�صبي�ن. 

ُف م������د�د�ً �إذ� ُكِتَب به ال تظهر �لكت�بة  وي�صِ

�إال ف������ي �لليل دون �لنه�ر، وه������و �لكت�بة في 

�لك�غد ب�لحلتيت و�لن�ص�در �لمخلوطين مع�ً. 

������ُف مد�د�ً �إذ� ُكِت������َب به وقّرب من �لن�ر  ويَ�صِ

ت�صي������ر �لكت�بة حمر�ء، وه������و �أن يُكتب على 

 .
)31(

�لورق بلب������ن �لتين �لبري وه������و �لجميز

ُف �لعظم  بي�س؛ ي�صِ وفي تح�صين �لل������ون �الأ

بي�������س �صدي������د �لبي��������س، مع  �لمح������روق �الأ

ُف حبر�ً ذهبّي�ً؛ من  �صفيد�ج �لرومي. وي�صِ �الإ

�صق�ئ������ق �لنعم�ن، وي�ص������ُف حبر �لبرق �لذي 

يبدو ك�أنه �لذهب.
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وقد �أفرد في »عمدة �لكت�ب« ب�ب�ً خ��ص�ً 

حب�������ر �لملونة و�للي������ق �لمركبة  ف������ي عمل �الأ

و�لده�ن�������ت �لم�صتح�صنة؛ كم������� ذكر �لمرّكب 

�لط�وو�صي؛ من �لزعفر�ن وم�ء �لعف�س وم�ء 

�ل�صمغ، ومركب�ً �أزرق: من نّو�ر �لكزبرة، تطبخ 

ويلقى عليه� �ل�صمغ ويكتب به�، ومرّكب�ً �أخ�صر 

 
)32(

وزرقة؛ وهو من �لنيلة، ت�صحق على �صالية

ب�لم�ء �لح�ر، ويلق������ى عليه� �لزنج�ر، ويدلك 

حتى يخ�صّر، ويكتب ب������ه، ومرّكب�ً ذهبي�ً: من 

مع م�ء �ل�صمغ، ويكتب 
 )33(

�صفيد�ج و�لقلقند �الإ

به وي�صقل في�صبح ك�لذهب.

وف������ي »تحف �لخو��ّس« يذك������ر �لموؤلِّف 

م������د�د �لعالمة �لذي يكتب ب������ه �ل�صالطين 

أو �لرمز  توقيع�تهم �أو عالمتهم )�أي ختمهم �

أ�صود بّر�ق،  �لخ��������س بهم(، ويكون ذ� ل������ون �

 .
)34(

تعلوه حمرة ت�ص�عد عل������ى �صرعة �لقلم

وق������د و�صع فيه �إ�ص�فة �إلى �إحدى وع�صرين 

مّدة �ل�صود�ء بم�صمي�ت  طريقة لتح�صير �الأ

مختلفة، وم� ي�صلح من �لمد�د لكل نوع من 

كحل )وهو  �لورق. �أم� في �لم������د�د غير �الأ

�لملّون( فق������د �أورد �لقللو�صي خم�س ع�صرة 

تركيبة م������د�د ملون، ت�صم������ل كاًل من �للون 

زرق  �صف������ر و�لي�قوت������ي و�الأ خ�ص������ر و�الأ �الأ

و�لبنف�صجي و�ل�صحمي و�لالزورد و�لذهبي. 

أي�ص�ً  وه������ي تكتب على �لرق و�لورق وتكتب �

)35(
على �لف�صة و�لنح��س و�لذهب.

أنو�ع �لليقة )وهي م� يو�صع  ويذك������ر فيه �

في �لدو�ة المت�ص��س �لحبر، وتكون �إم� من 

أو �لب�ل������ي �أو من �لحرير(.  �لقط������ن �لجديد �

و�لن�ص�رة؛ و�أف�صله� ن�ص�رة �لبق�س )وهو نوع 

م������ن �لخ�صب( فهي ال تذه������ب بريق �لمد�د، 

وف�ئدته������� تثبي������ت �لحبر وتجفيف������ه. و�أفرد 

لو�ن، وهي �ثن�  �صبغة و�الأ ف�صاًل في بي�ن �الأ

ع�صر لون�ً.

لو�ن و�لكت�بة �ل�صرّية، فقد  �إ�ص�فة �إلى �الأ

ذك������ر �لقللو�صي م� يظهر ب�للي������ل وال يظهر 

ب�لنه�������ر؛ وهو مر�رة �ل�صلحف�������ة ف�إنه يظهر 

ب�لليل. كم� ذكر نقاًل عن �لر�زي )لعله كت�ب 

زينة �لكتَبة( قوله: »وكذلك �إذ� كتبت بمر�رة 

�صمك������ة ت�صمى �لنط�ف، ف�إن������ه يظهر ب�لليل 

ك�أنه �لذهب«.

أنو�ع�������ً من �لمد�د  ثم يذك������ر �لقللو�صي �

�صفر؛  خ�ص������ر؛ و�لمد�د �الأ وهي: �لمد�د �الأ

زرق؛  �الأ و�لم������د�د  �لي�قوت������ي؛  و�لم������د�د 

و�لم������د�د �ل�صحم������ي؛ و�لم������د�د �لبنف�صجي؛ 

ومد�د �ل������الزورد؛ و�لمد�د �لم�صري؛ ومد�د 

ك�لذهب؛ ومد�د ك�لف�صة.

لوان في ت�سكيل الكلمات ا�ستعمال االأ

لقد �ختلف ف������ي �صور �ل�ص������كل ومح�لِّ 

و�صعه على طريقة �لمتقدمين و�لمت�أخرين؛ 

ف�لمتقدمون ك�نو� يميلون في غ�لب �ل�صور 
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�إلى �لنقط بلون يخ�لف لون �لكت�بة، ومنهم 

م������ن ر�أى ��صتعم�������ل �لنقط لوني������ن، �لحمرة 

و�ل�صفرة؛ فتكون �لحمرة للحرك�ت، و�لتنوين، 

و�لت�صدي������د، و�لتخفيف، و�ل�صكون، و�لو�صل، 

و�لمد؛ وتكون �ل�صفرة للهمزة خ��ّصة. وعلى 

ذل������ك م�ص�حف �أهل �لمدينة. و�إن ��صتعملت 

�لخ�صرة لالبتد�ء ب�ألف�ت �لو�صل، فال ب�أ�س 

أ�صتجي������ز �لنَّْقَط  بذل������ك. وق�ل بع�صه������م: ال�

ب�ل�ص������و�د لم� فيه من �لتغيير ل�صورة �لر�صم، 

وق������د وردت �لكر�هة لذلك عن عبد �هلل بن 

ّمة. و�أم�  م�صع������ود، وعن غيره من علم�������ء �الأ

�لمت�أخرون فقد �أحدثو� لذلك �صور�ً مختلفة 

�ص������ك�ل لمن��صب������ة تخ�س كل �ص������كل منه�،  �الأ

أ�صك�له�  ومن �أجل �خت������الف �صوره� وتب�ين �

رّخ�صو� في ر�صمه� ب�ل�صو�د.

وفي �لخت�م؛ حرّي بن� في وقتن� �لح��صر 

�صالمي،  �أن نزيد �الهتم�م ب�لكت�ب �لعربي �الإ

ليع������ود �إلى رونق������ه �لذي �عت�������دت مكتب�ت 

�لعرب وغي������ر �لعرب على �لتز�حم القتن�ئه، 

و�ل������ذي م� ز�ل مفخرة مكتب�������ت دول �لع�لم 

�صرقه� وغربه�.

نم�ذج من �لتذهيب و�لتلوين

�صورة من كتاب �لزهر��ي لعمل �لجر�حّين�صورة من كتاب �ل�صرد
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�صالمية، لزهير حميد�ن، ج2، �س384. 1- �أعالم �لح�ص�رة �لعربية �الإ

ك�ديمي �لعدد )55( �صنة 2010م، �لدكت������ور �إده�م محمد حن�س،  2- ينظ������ر معجم م�صطلح�ت �لمخط������وط، �الأ

�س224.

3- معجم م�صطلح�ت �لمخطوط.

4- معجم م�صطلح�ت �لمخطوط �لعربي.

ية: 93. �صر�ء- �الآ 5- �صورة �الإ

6- �لجم�هر في معرفة �لجو�هر، �س138.

�صالمي �س20. 7- عن مق�لة �لمخطوط �لعربي �الإ

ية:1. 8- �صورة �لقلم- �الآ

9-   ومنهم من ن�صب �لقول �إلى �لنبي- �صلى �هلل عليه و�صلّم. �نظر مخطوط عمدة �لكت�ب )2/ظ( من ن�صخة 

زهرية. �الأ

 Mahmoud Zaki، Zinat ،234 -223 )2011( 2 Journal of Isamic Manuscripts 10-   ينظر

 al-katabah
نب�ء �س427، وهدية �لع�رفين، ج2، �س23، و�لطب �لملوكي،  وقد ورد بعنو�ن »زينة �لكّت�ب« كم� ورد في عيون �الأ

�س43.

عالم للزركلي ج8 �س239.كح�لة: معجم �لموؤلفين، ج3، �س900، ج4، �س168. 11- ك�صف �لظنون 174/2. �الأ

زهرية )131(، ون�صخة ج�معة �لملك  لب�������ب ن�صخة �الأ �صفح������ة غالف مخطوط عمدة �لكّت�ب وعّدة ذوي �الأ

�صعود برقم )1604(. ق�ل في ك�صف �لظنون: ن�صب �لكت�ب �إلى �لمعز بن ب�دي�س، ولي�س له.

زهرية. 12- ينظر �لورقة )9/ظ، 10/و( من ن�صخة �الأ

زهرية. 13- ينظر �لورق�ت 9/ظ، 10/و من ن�صخة �الأ

�صكندرية. 14- تحقيق دكتور ح�ص�م �أحمد مخت�ر �لعب�دي 2007م مكتبة �الإ

15- طبعة �لق�هرة،1913م.

16- ينظر ك�صف �لظنون ج2 �س140، معجم �لموؤلفين ج1 �س734.

17-  ك�صف �لظنون، ج1، �س405، معجم �لموؤلفين، ج2 �س75

ية:1. 18-  �صورة �ل�صم�س، �الآ

مر: �إذ� ب�لغ فيه.)مق�يي�س �للغة(. 19-   تنّوق في �الأ

أبو مو�صى بن  أ�صم�ء �لمذّهبين للم�ص�ح������ف: �ليقطيني، �إبر�هيم �ل�صغير، � 20-   �لفهر�ص������ت، �س14. وذكر من �

أبو عبد �هلل �لخزيمي و�بنه في زم�نن�. عمذ�ر، �بن �ل�صقطي، محمد و�بن محمد، �

�صالمي، �س223. ك�ديمي، �لعدد 55 �صنة 2010م، �إده�م حن�س، �لتذهيب �الإ 21-   �الأ

له �لمالح، وز�رة �لثق�فة �ل�صورية 2007م، �س229. أوليغ بر�غر، ترجمة عبد �الإ 22-   �لمنمنم�ت، �

الهوام�ش
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عالم للزركلي، ج8، �س239.كح�لة: معج������م �لموؤلفين، ج3، �س900، ج4،  23-   ك�ص������ف �لظن������ون )174/2(. �الأ

زهرية )131(، ون�صخة ج�معة  لب�ب ن�صخة �الأ �س168. �صفحة غالف مخطوط عمدة �لكّت�ب وعّدة ذوي �الأ

�لملك �صعود برقم )1604(.

ية:1. 24- �صورة �لقلم، �الآ

ي�ت 3، 4، 5. 25- �صورة �لعلق، �الآ

26-   ك�صف �لخف�ء: �لحديث 824.

ية:4. حق�ف، �الآ 27-   �صورة �الأ

28-   ومنهم من ن�صب �لقول �إلى �لنبي- �صلى �هلل عليه و�صلّم.

زهرية )2/ظ(. 29-   عمدة �لكت�ب، مخطوط �الأ

30-   �لثع�لبي: فقه �للغة، �س124.

زهرية، )8/ظ(، )9/و(. 31-   عمدة �لكت�ب، �الأ

يْب، ت�صبه �له�ون من حجر. 32-   �ل�صالية، و�ل�صالءة: مدّق �لطِّ

خ�صر، ومنه �لذهبي. 33-   �لقلقند: �صنف من �لز�ج، منه �الأ

34-   �س11، من تحف �لخو��س  للقللو�صي.

35-    تحف �لخو��س، �س36.

اأهم م�صادر ومراجع البحث
- �لقر�آن �لكريم

أبو �لعب��س �أحمد بن �لق��صم ب������ن خليفة بن يون�س �ل�صعدي �لخزرجي، عيون  أب������ي �أ�صيبعة، موفق �لدين � - �ب������ن �

طب�ء، �صرح وتحقيق �لدكتور نز�ر ر�ص�، من�صور�ت د�ر مكتبة �لحي�ة- بيروت. نب�ء في طبق�ت �الأ �الأ

له �لمالح، وز�رة �لثق�فة �ل�صورية، 2007م. أوليغ: �لمنمنم�ت، ترجمة عبد �الإ - بر�غر، �

- بنبي������ن، �أحمد �صوقي. طوب������ي، م�صطفى: معجم م�صطلح�������ت �لمخطوط �لعربي، �لطبع������ة �لث�لثة 2005م، 

�لمطبعة و�لور�قة �لوطنية �لحي �لمحمدي- �لد�ودي�ت- مر�ك�س.

لكترونية. أبو ريح�ن محمد بن �أحمد: �لجم�هر في معرفة �لجو�هر، مكتبة �لم�صطفى �الإ - �لبيروني، �

أبو ريح�ن محمد بن �أحمد: �ل�صيدنة في �لطب، د�ن�صك�ه- طهر�ن 1991م. - �لبيروني، �

دوية  ندل�صي �لم�لقي: �لج�م������ع لمفرد�ت �الأ أبو محم������د عبد �هلل بن �أحم������د �الأ - �ب������ن �لبيط�������ر، �صي�ء �لدين �

غذية، د�ر �لكتب �لعلمية، بيروت- لبن�ن، 1992م. مجلد�ن. و�الأ

أبو من�صور عبد �لملك بن محمد )350-430ه�(: كت�ب فقه �للغة و�صر �لعربية، تحقيق ف�ئز محمد،  - �لثع�لبي، �

د�ر �لكت�ب �لعربي، بيروت 1993م.

- ح�ج������ي خليفة، م�صطفى بن عبد �هلل �لق�صطنطيني �لرومي �لحنفي �ل�صهير ب�لمال ك�تب �لحلبي و�لمعروف 

أ�ص�مي �لكتب و�لفنون، 6 مجلد�ت، د�ر �لكت������ب �لعلمية بيروت لبن�ن  بح�ج������ي خليفة، ك�صف �لظنون ع������ن �

1992م. �لمجل������د�ن �لث�لث و�لر�بع هم� )�إي�ص�ح �لمكنون للبغ������د�دي(، و�لمجلد�ن �لخ�م�س و�ل�ص�د�س هم� 

أ�صم�ء �لموؤلفين للبغد�دي(. )هدية �لع�رفين �
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�ص��صية و�لتطبيقية، من�صور�ت وز�رة �لثق�فة  �صالمية في �لعلوم �الأ - حميد�ن، زهير: �أعالم �لح�ص�رة �لعربية �الإ

في �لجمهورية �لعربية �ل�صورية، دم�صق 1995م.6مجلد�ت.

ك�ديمي، �لعدد )55( ل�صنة 2010م، �س205. �صالمي، مجلة �الأ - حن�س، �إده�م محمد: �لتذهيب �الإ

- �بن حي�ن، ج�بر: كت�ب �لخو��س �لكبير، مخطوط رقم )540( في ج�معة �لملك �صعود.

أبو بكر محمد بن زكري�: زينة �لكتبة، د�ر �لكتب �لم�صرية، )331( مج�ميع طلعت. - �لر�زي، �

أبو بكر محم������د بن زكري�: �لطب �لملوكي، تحقيق �لدكتور محم������د ي��صر زكور، د�ر �لمنه�ج- جدة   - �ل������ر�زي، �

2009م.

- �لرف�ع������ي �لق�صط�لي �لرب�طي، �أحمد ب������ن محمد بن �لق��صم: حلية �لكّت�ب ومني������ة �لطالب، مخطوط برقم 

)082(، مكتبة ج�معة �لملك �صعود.

زهرية برقم )131(.ون�صخة  لب�ب، �الأ أبو �لق��صم يو�صف بن عبد �هلل: عمدة �لكّت�ب وعدة ذوي �الأ - �لزج�ج������ي، �

ج�معة �لملك �صعود برقم )82/ 1604(.

عالم، �لطبعة �لر�بعة ع�صرة 1999م، د�ر �لعلم للماليين بيروت.9 مجلد�ت. - �لزركلي، خير �لدين، �الأ

�صالمي بين �ل�صن�عة �لم�دية وعل������م �لمخطوط�ت، مجلة معهد  - �لطوب������ي، م�صطفى: �لمخطوط �لعرب������ي �الإ

�لمخطوط�ت �لعربية، م�يو 2011م.

لب��س  - �لعجلوني �لجر�حي، �لمحدث �ل�صيخ �إ�صم�عيل بن محمد، �لمتوفى �صنة 1163ه�: ك�صف �لخف�ء ومزيل �الإ

أل�صنة �لن��س، مكتبة �لقد�صي 1351ه�. ح�ديث على � عم� ��صتهر من �الأ

أ�صم�ء �لنب�ت، د�ر �لر�ئد �لعربي، 1981م. - عي�صى، �أحمد، معجم �

ع�صى، طبعة �لق�هرة 1913م. أبو �لعب��س �أحمد بن علي: �صبح �الأ - �لقلق�صندي، �

أبو بكر محمد: تحف �لخو��س في ُط������َرف �لخو��س، تحقيق ح�ص�م �لعب�دي، 2007م،  ندل�صي، � - �لقللو�ص������ي �الأ

�صكندرية. مكتبة �الإ

- كح�لة، عمر ر�ص�، معجم �لموؤلفين، موؤ�ص�صة �لر�ص�لة، بيروت 1993م.

أبو �لفرج محمد بن �أبي يعقوب: �لفهر�صت، د�ر �لكتب �لعلمية- بيروت 2002م. - �لنديم، �

- Zaki, Mahmoud: Early Arabic Bookmarking Techniques as Described by al-Razi in his 

Recently Rediscovered ' Zinat al- Katabah' , Journal of Islamic Manuscripts 2 (2011) 

223- 224.
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كاتبة و�أ�شتاذة �لتربية في عدة جامعات عربية. ❁

دب والطفل الأ

إترجمة و�إترجمة و�إعد�د: د.ملكة �أبي�ض

❁

ول م������ن القرن  ف������ي نهاية العق������د الأ

الواحد والع�شرين، ما تزال الكتب ت�شكل 

أبنائنا؛  ياشياشياً في حياتنا وحياة ا شا�شا� ا�شا�ش ش�ش� أ ا راشراشراً شعن�شعن�

أولئك الذي������ن اأحدثوا التغيرات  حتى اإن ا

التقني������ة العدي������دة الرائعة الت������ي تركت 

مون، لمون، لِّمون،  لشلش شي ي�شي ي� ي ي�شي ي�ش شماتها على العق������د الما�شماتها على العق������د الما� ماتها على العق������د الما�شماتها على العق������د الما�ش شب�شب�

لن������ه لن������ه لبد من  اوه������م في كام������ل حريتهم، باوه������م في كام������ل حريتهم، باأ

أ�شكال اأخرى ناجحة  إكتاب عظيم لإكتاب عظيم لنجاز ا

ائل الثقافة.شائل الثقافة.شائل الثقافة. شمن و�شمن و�

اإنَّ الكت������ب العظيمة تقدم لنا جميعاً، 

ة لالنخراط في شة لالنخراط في شة لالنخراط في  ش�شكال مختلف������ة، فر�ش�شكال مختلف������ة، فر� اباباأ
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ية وية وؤية اأخرى للكون، م������ن ال�سرد الروائي،  ورور

إعر، اإلى غير الروائي... والكتب  إعر،  عر، سعر، س سل������ى ال�سل������ى ال� اإ

نع سنع سنع  سنف�سن������ا ف������ي �سنف�سن������ا ف������ي � ا با باأ ّن ن������زّجن ن������زّج
تتحدان������ا لأ

المعاني.

ريها يعرفون  ريها يعرفون وريها يعرفون وِّ وسوس سلفي الكتب وم�سلفي الكتب وم� لفي الكتب وم�ولفي الكتب وم�وؤ ون مون م كما اأ

نَّ الق������راءة لي�س������ت فعاًل �سلبي������اً، بل عملية 
أ ا

ّ من الق������ارئ. والقّراء يعرفون  من الق������ارئ. والقراء يعرفون  من الق������ارئ. والقّراء يعرفون  تتطلب جهداً

������اس������اس������اً، فم������ا اأن يفتح������وا كتاباً حتى  سي�سي� أ ذل������ك ا

ان و ر�سوم الفنان و ر�سوم الفّنان  أ ف لف لِّف ا لولوؤ وي�ستخدموا كلم������ات الموي�ستخدموا كلم������ات الم

ي.سي.سي. سخ�سخ� خ�سخ�س سيجاد معناهم ال�سيجاد معناهم ال� لإ

ان الكت������ب تتي������ح لن������ا الوق������ت لنتان الكت������ب تتي������ح لن������ا الوق������ت لنتاأمل  اإ

يام..  اساساً.. لنتوقف ونفكر. وفي هذه الأ سي�سي� أ ا

أي������ام المعلومات المتزاي������دة، والمطالبات  ا

ع  الت�سكع  الت�سّكع  ُّجابات ال�سريعة، يعدُّجابات ال�سريعة، يعدُّ إالم�ستمرة بالإالم�ستمرة بالإ

ر  ������ة س������ة س������ة ل تقدَّ سف������ي تهجئة كت������اب جيد فر�سف������ي تهجئة كت������اب جيد فر�

بثمن...

ّننا، نحن الق������ّراء، والمعلمين، ننا، نحن الق������راء، والمعلمين، ننا، نحن الق������ّراء، والمعلمين،  اوهكذا فاوهكذا فاإ

جداد،  والأ ب������اء،  والآ المكتب������ات،  والسحاب  المكتب������ات،  والسحاب  المكتب������ات،  حاب  س�س� واأ

ة سة سة  سدق������اء، ن�سع������ى لننقل ه������ذه الفر�سدق������اء، ن�سع������ى لننقل ه������ذه الفر� دق������اء، ن�سع������ى لننقل ه������ذه الفر�سدق������اء، ن�سع������ى لننقل ه������ذه الفر�س س�س� والأ

اركوننا ساركوننا ساركوننا  سطف������ال والمراهقي������ن الذي������ن ي�سطف������ال والمراهقي������ن الذي������ن ي� اللاللالأ

حياتنا...

ط������ف������ال  الأ اأدب  ت����ع����ري����ف  لولوًل:  اأ

والمراهقين:

م������ن الممك������ن اأن ين�������ص التعري������ف 

دب ي�شمل  �سا�س������ي عل������ى اأن »ه����ذا الأ الأ

�لكتــــب �لمكتوبة لهــــذ� �لجمهــــور«، و�أن 

ي�ص�������ف �إلى ذلك »�أنه يمكــــن �أن ي�صتمل 

�أي�صــــًا علــــى �لكتــــب �لتــــي ي�صتمتــــع بهــــا 

طفــــال ��لمر�هقــــون �يعّد�نها كتبهم  �الأ

�لخا�صــــة«. وب�خت�ص�������ر، يتمث������ل ه������ذ� 

طف�ل  دب ف������ي �لكتب �لتي يقروؤه� �الأ �الأ

و�لمر�هقون.

ونحن نركز هن������� على �لكتب �لتي تكتب 

أ من �لوالدة، وينتهي مع  للجمه������ور �لذي يبد�

بل������وغ �صن �لر�صد )وه������و �لث�منة ع�صرة، في 

�لكثير من بلد�ن �لع�لم(، وي�صتمل على ثالث 

مر�حل:

�لـــى: �لح�ص�ن������ة وري��������س  �لمرحلـــة �الأ

أو  طف�ل )من �لوالدة �إل������ى �صن �لخ�م�صة � �الأ

�ل�ص�د�صة(.

�لمدر�صة �البتد�ئية  �لثانيـــة:  �لمرحلـــة 

أو �ل�ص�د�ص������ة �إل������ى �لث�نية  )م������ن �لخ�م�ص������ة �

ع�صرة(.

�لمرحلة �لثالثة: �لمدر�صة �لث�نوية )من 

�لث�نية ع�صرة �إلى �لث�منة ع�صرة(.

علم�ً ب�أن �لعديد من �لكتب يتج�وز هذه 

�لحدود، ويروق لل�صغ�������ر على مدى عمري 

و��صع؛ مم� ي�صطر �لر��صد �إلى تحكيم خبرته 

في �ختي�ر �لكت�ب �لمن��صب للجمهور �لذي 

يتع�مل معه.
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طفـــال في القرن الواحد  ثانيًا: اأدب االأ

والع�سرين:

طف�������ل كم� هو  تع������ود بد�ي�������ت �أدب �الأ

أنه  مع������روف �إلى �لقرن �لث�م������ن ع�صر. �إال �

�صهد تطور�ً �صريع�ً ف������ي �لقرنين �لت�ليين. 

وف������ي قرنن������� �لح�ل������ي- �لق������رن �لو�ح������د 

و�لع�صرين، ي�صتمر �أدب �ل�صغ�ر في �لتطور 

م������ن حيث �لمحت������وى و�ل�ص������كل. ف�ل�صعبية 

�لمتز�ي������دة ل�صال�صل �لكت������ب، وتو�فر كتب 

جي�ل جديدة م������ن �لقّر�ء، وتز�يد  ر�ئ������دة الأ

�لرو�ي�������ت �لتي تمّث������ل �لحي�������ة �لو�قعية، 

و�رتف�ع �صعبية ن�صو�������س م� بعد �لحد�ثة، 

ون�ص������وء �لرو�ي�ت �لت�صويري������ة... كل ذلك 

 م������ن �لكتب 
ّ
�أ�صي������ف �إلى �لخلي������ط �لغني

�لمتو�فرة للقّر�ء �ل�صغ�ر.

أي�ص�ً، �لتجريب �لم�صتمر  �أ�صف �إلى ذلك �

نو�ع، وتطور  مع �لتقني�ت �لتجديدية ومزج �الأ

لكتروني������ة، و�لتطور �لبطيء ن�صبي�ً  �لكتب �الإ

دب متعدد �لثق�ف�ت. كل ذلك ي�صتمر  في �الأ

طف�ل. في �إحد�ث تغيير في �ص�حة �أدب �الأ

طف�������ل و�لمر�هقين  �إنَّ محت������وى �أدب �الأ

آم�������ل �لجمه������ور �لذي  ح�لي�������ً و��ص������ع �صعة �

ي�صل �إليه، ومخ�وف������ه، و�أحالمه، وخبر�ته، 

و�هتم�م�ت������ه.. وهو يعك�������س �لتنوع �لمتز�يد 

دب  ف������ي حي�������ة �لق������ّر�ء �ل�صغ�ر. وه������ذ� �الأ

ولئك  يبرهن �أي�ص�ً على �لمو�هب �لمذهلة الأ

�لذي������ن يكتبون �لكت������ب وي�صوِّرونه�، و�لذين 

أ�ص�ليب فريدة لعر�س روؤ�هم  يتو�صل������ون �إلى �

�لتخييلية.

دبية  وفيم� يلي، نقدم بع�س �لمف�هيم �الأ

�ص��صي������ة �لت������ي ت�ص�عد ق�رئن������� على فهم  �الأ

طف�ل. �لكيفية �لتي تعمل به� كتب �الأ

المتخيـــل  وغيـــر   Fiction المتخيـــل 

:Nonfiction

�ص��صية في �أدب  أ�ص������ك�ل �لتمييز �الأ �أحد �

 Fiction طف�ل هو �لتمييز بين �لمتخّيل �الأ

.non fiction وغير �لمتخّيل

��لمتخّيل تعريف�ً »�صيء م�صنوع«. وبع�س 

�لمتخّيل قد يبدو و�قعي�ً، ولكنه لي�س كذلك، 

مهم� ك�نت درجة �لو�قعية �لتي يبدو عليه�. 

�إنه �ص������يء مخترع، روؤي������ة موؤلِّف م������� لع�لَم 

و�قعي �أو متخّيل. وتتمثل مهمة �لموؤلف في 

أو  �أن يجع������ل �لمتخيَّل يبدو ق�باًل للت�صديق، �

محتماًل في �إط�ر ع�لم �لق�صة �لتي �أبدعه� 

�لموؤلِّف.

�أم� غي������ر �لمتخيَّل، من ج�نب �آخر، فهو 

مبني عل������ى وق�ئع ونظري�������ت. وهو يعر�س 

معلوم�������ت و�قعية، ق�بلة للتحقيق من ج�نب 

�لق�رئ. ومهم������ة �لموؤلف �أن يك������ون �ص�دق�ً 

مك�ن م�صتند�ً �إلى م� هو معلوم في  بق������در �الإ

زمن �لكت�بة.
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و�ل�صعري������ة،  �ل�صردي������ة،  و�لكت�ب������ة 

ي�ص�حية، يمكن �أن تكون متخيلة �أو غير  و�الإ

متخّيلة، بح�صب مق�صد �لك�تب.

�إنَّ �لتميي������ز �لرئي�������س بي������ن �ل�صردي�������ت 

خرى من �لكت�ب������ة مثل �ل�صعر  و�لنم�������ذج �الأ

غير �ل�ص������ردي، و�لَعْر�س �لكت�بي، يتمثل في 

�أن �ل�صرديـــات تق�������س ق�صـــة تقع خالل فترة 

من �لزم������ن. وهي تحتوي ف������ي �لغ�لب على 

�صخ�صيـــة �أ� �صخ�صيات، ت�ص�دف م�صكلة م�، 

وتعمل على حله�.

وتتطور �ل�صردية من خالل عقدة )وهي 

فع�ل �لتي تُف�صي �إلى  أو �الأ حد�ث �لزمنية � �الأ

أنه� تتق������دم نحو ذروة،  ح������ل �لم�صكلة. ذلك �

أو ح������ل للم�صكلة، وتنتهي �أحي�ن�ً، ولكن لي�س  �

د�ئم�ً، بحٍل م�، �أو خ�تمة للق�صة(.

������� �لن�صو�ض غيـــر �ل�صردية، فهي 
َّ
أم �

ال تق�س ق�ص������ة، ولكنه� قد تق������دم محتوى 

أو �لو�صف،  من خ������الل كت�بة تح�ول �ل�صرح، �

�صك�ل  ع������الم.. من خالل �ص������كل من �الأ أو �الإ �

�لعديدة غير �ل�صردية.

طف�ل  �إنَّ �ل�صردي�ت غزيرة في �أدب �الأ

و�لمر�هقي������ن؛ وللق�ص������ة �صعبية لدى هذ� 

�لجمه������ور م������ن �لق������ّر�ء. كم������� �أن �ل�صعر 

طف�ل �لذين  أي�ص�ً، مع �صع������ر�ء �الأ غزي������ر �

أ�صك�الً عديدة �أخرى  ي�صتك�صفون �ل�صرد و�

من �ل�صعر.

و�لق�ص�ئ������د �لمكتوبة لل�صغ�ر تتميز بلغة 

مكّثفة تمتد على تنوع و��صع من �لمو�صوع�ت 

�صك�ل. و�الأ

أو �ل�صرح،  �أم� �لكت�ب������ة بغر�س �لَعْر�س، �

ع������الم، فنجده� ب�صكل  أو �الإ أو �لو�ص������ف، � �

أ�صك�ل �أخرى غير  رئي�س في �أدب �ل�صيرة، و�

متخيلة.. وهي �لخي�ر �لمف�صل للعديد من 

�لقّر�ء �ل�صغ�ر. كم������� �أن هن�ك كتب�ً للقر�ء 

�ص��صية  �ل�صغ�ر تمزج بين ه������ذه �لنم�ذج �الأ

للن�صو�س بطرق تجديدية.

طــــفــــال  االأ اأدب  فــــي  اأنــــــــــواع  ثــــالــــثــــًا: 

والمراهقين:

دبي و�صف مخت�صر�لنوع �الأ

تعبير �ل�صعر و�لنظم مكثف������ة،  لغ������ة 

فك�ر  و�الأ در�ك�ت  �الإ ع������ن 

�لتخييلي������ة. يحتوي غ�لب�ً 

أ�صك�ل  على �إيق�������ع، وعلى �

�ص������و�ت،  �أخ������رى م������ن �الأ

و�للغ������ة  و�ل�ص������ور، 

�لمج�زية.

دب �ل�صعبي �الأ

)�لفولكلور(

تقليدي������ة،  ق�ص�������س 

أ�ص�طير، �أغ�ن  خر�ف�������ت، �

و�أغ�ن  لل�صغ�������ر،  �إيق�عية 

تق�لي������د  �لم��ص������ي،  م������ن 

�صفوي������ة لي�س له������� موؤلِّف 

معروف.
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ق�ص�������س موؤلَّف������ة عن �لف�نت�زي�

أم�ك������ن غير موج������ودة، �أو  �

أ�صخ��س ومخلوق�ت  ع������ن �

أو  � وجوده�������،  يمك������ن  ال 

�أح������د�ث ال يمك������ن له� �أن 

تحدث.

ق�ص�س مبنية ��صتن�د�ً �لخي�ل �لعلمي

�لمنطقية  �لنت�ئ������ج  �إل������ى 

�لفيزي�ئي������ة  للقو�ني������ن 

وهي  �لعلمية.  و�لمب�������دئ 

م�صتقبلية في �لع�دة.

�لو�قعي������ة  �لرو�ي������ة 

�لمع��صرة

يمك������ن  ق�ص�������س 

�لو�قع؛  ع�لم  في  حدوثه� 

�صخ�صي�ت تب������دو و�قعية؛ 

�إط�ر مع��صر.

بن�ء �لرو�ية �لت�ريخية تعي������د  ق�ص�������س 

�لحي�ة �لم��صية ب��صتخد�م 

و�أح������د�ث  �صخ�صي�������ت 

و�إط�ر  متخيلة،  �أو  و�قعية 

ت�ريخي.

و�صف لحي�ة �صخ�س، �ل�صيرة و�لمذكر�ت

أو ج������زء من حي�ة �صخ�س  �

أو  يكتبه �ل�صخ�������س نف�صه �

�صخ�س �آخر.

دب �لالمتخيل ت�صرح، �الأ عالم  لالإ كتب 

تعط������ي  أو  � ت�ص������ف،  أو  �

أو  معلوم�ت حول مو�صوع �

حق�ئق  ب��صتخد�م  مفهوم، 

من ع�لم �لو�قع.

 Poetry and والنظـــم  ال�سعـــر   -1

:verse

�ل�صع������ر ه������و �خت������ز�ل للجم�������ل، ولغته 

�لمقّط������رة تلتقط جوهر فك������رة �أو خبرة م�، 

وتحيط ب�لكون في روؤيته�. ويقترح �إيمر�صون 

�صي�ء  أكثر �الأ Emerson �أن �ل�صع������ر يق������ول �
�أهمية ب�أب�صط طريقة.

وللكثير من �ل�صعر �إيق�ع وق�فية، تجذب�ن 

ذن كم� تجذب�������ن �لفكر و�لم�ص�عر. ولكن  �الأ

هن�ك �لعدي������د من �لق�ص�ئ������د �لر�ئعة ذ�ت 

أي�ص�ً. و�أف�صل  أ�صك�ل متم��صكة � أو � نظم حر، �

يق�ع�ت �لتي ال معنى  �ل�صعر و�لنظم- من �الإ

له�������، �إلى �ل�صعر �لغن�ئ������ي و�ل�صردي- يحوِّل 

خبرة �أو فكرة م� �إلى ن�صو�س ر�ئعة.

دب ال�سعبي )الفولكلور(: االأ  -2

ن �لفولكلور من ق�ص�������س �نتقلت  يتك������وَّ

�صفوي�ً من جيل �إل������ى جيل. من هن�، ف�إنه ال 

يعرف له� موؤلِّف. وحين يحكي �لن��س �لق�ص�س 

خر، يغّيرون هذه �لق�ص�س  من �لو�حد �إلى �الآ

ويكيِّفونه������� لتن��صب مخيلته������م. و�لو�قع �أن 

ج�معي �لق�ص�س �ل�صعبي������ة مثل �ص�رل بيرو 

خوي������ن غري������م Charles Perrault، و�الأ
The Brothers Grimm، ه������م �لذي������ن 
�صّجل������و� ه������ذه �لق�ص�س؛ وم������ع �لزمن، ج�ء 

��س �آخرون وت�بعو� �إع�دة ت�صكيله�. ق�صّ
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�إنَّ �لفولكل������ور يعك�س قي������م �لثق�فة �لتي 

ينمو فيه�. وهو يحتوي �لخبر�ت �لع�مة كم� 

�صّكلته������� �لثق�ف�ت كل على حدة. و�لفولكلور 

يق�عية  غ�ني �الإ ي�أتي ب�أ�صك�ل ع������دة، منه� �الأ

وزة، و�لق�ص�س �ل�صعبية،  م �الإ لل�صغ�ر مثل �الأ

وق�ص�������س �لجن و�ل�صحرة مث������ل )�صندريال( 

وحك�ي�ت )�ألف ليلة وليلة(.

الفانتازيا )اأو الخيال الجامح(:  -3

دب �لمتخيل، يتميز  �لف�نت�زي� نوع من �الأ

أو �أحد�ثه �لتي ال  أو �أم�كن������ه، � ب�أ�صخ��ص������ه، �

يمك������ن له� �أن تقع في ع�ل������م �لو�قع، فهن�ك 

أ�صي�ء ج�مدة  حيو�ن�������ت ت�صتطيع �ل������كالم، و�

تتمتع بم�ص�عر، و�لزمن ي�صير ح�صب قو�عد 

أد�ء �أعم�ل  � �لموؤلِّ������ف، و�لب�صر ي�صتطيع������ون 

خ�رقة.

وق�ص�������س �لف�نت�زي� متنوع������ة، تمتد من 

طف�ل �ل�صغ�ر جد�ً  �لق�ص�س �لت�صويرية لالأ

�لت������ي تحتوي عل������ى حيو�ن�ت ن�طق������ة، �إلى 

كبر �صن�ً. �لرو�ي�ت �لمعقدة للقر�ء �الأ

وعلى �لرغم من �أن ق�ص�س �لف�نت�زي� ال 

يمكن �أن تكون قد حدث������ت في �لو�قع، ف�إن 

أ�صخ��صه�  حبك�ته� �لمبنية بعن�ية �صديدة، و�

�لذي������ن جرى تطويرهم ب�صكل جيد، و�أطره� 

�صدي������دة �لحيوية، تجع������ل �لق������ّر�ء يوقفون 

�صكوكهم به�.

دبي ي�صتم������ر في �لنمو  هذ� �لن������وع �الأ

ن كّت�ب �لف�نت�زي������� �لمع��صرين يبدعون  الأ

ق�ص�ص�������ً قوية تعب������ق بر�ئح������ة �لفولكلور 

و�لحك�ي�ت �لقديمة، وت�صتمر في �صعبيته� 

�لقوية لدى ق������ّر�ء من �أعم�ر مختلفة، مثل 

ه�ري بوتر.

الخيال العلمي:  -4

هن�ك نم������وذج �آخر من �أدب �لف�نت�زي� 

هو �لخي�ل �لعلمي. وهو ��صتك�ص�ف تخّيلي 

تُ�صِقط  ف�لق�ص�������س  و�لنظرية.  للو�قع������ة 

م������� يمك������ن حدوث������ه ف������ي �لم�صتقبل، من 

خالل تو�صي������ع منطقي للنظري�ت �لمثبتة، 

و�لمب�������دئ �لعلمية. وهكذ� ف�������إن �لخي�ل 

�لعلم������ي ي�ص������ف عو�لم معقول������ة، يحتمل 

وجوده� يوم�ً م�.

�إنَّ �لتقدم �لعلم������ي �له�ئل يجعل �لكّت�ب 

يت�أمل������ون حول عو�قب هذ� �لتقدم، و�لخي�ل 

�لعلمي يمّثل نتيجة هذ� �لت�أمل. مث�ل ذلك، 

�إنَّ رحالت �لف�ص�ء ق�دت �إلى ق�ص�س حول 

م�صتعم������ر�ت ف�ص�ئية، وحروب بين �لكو�كب 

و�لمجر�ت. ويحظى �لخي�������ل �لعلمي ح�لي�ً 

ب�صعبي������ة قي��صي������ة، وينخرط في������ه موؤلفون 

م������ن جميع �أرج�������ء �لع�لم، يخلق������ون عو�لم 

م�صتقبلي������ة ممكن������ة �لحدوث ليفك������ر  فيه� 

�لقّر�ء �ل�صغ�ر.
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الرواية الواقعية المعا�سرة:  -5

�لرو�ية �لو�قعية �لمع��صرة مو�صوعة في 

�لزمن �لح�لي، مع �أحد�ث، و�إط�ر، و�صخ�صي�ت 

يمكن �أن توجد في �لع�لم �لو�قعي. ف�لموؤلفون 

أ�صخ��ص�ً وحبك�ت، و�أطر�ً تبقى في  يبدع������ون �

ع�لم �لممك������ن. و�لقّر�ء يتج�وب������ون، ب�صورة 

ع�م������ة، مع هذه �لق�ص�س، كم������� لو �أن هوؤالء 

أن��س و�قعيون. �صخ��س � �الأ

�إنَّ �لتخيي������ل �لو�قعي يتن�ول مدى و��صع�ً 

ن�ص�نية؛ و�لكّت�ب  من �النفع�الت و�لظروف �الإ

يع�لج������ون م�ص������كالت مع��ص������رة، ك�لفق������ر، 

و�لطالق، و�لمخّدر�ت، و�لت�صرد، �إلى ج�نب 

�صدق�ء،  ثيم�ت �إيج�بية مثل �لنمو، وك�صب �الأ

و�لوق������وع في �لح������ب. وكال �لنوعين: �لكتب 

�لت�صويري������ة، و�لرو�ي�ت تنه������ل من خبر�ت 

ع�لم �لي������وم. ف�لرو�ي�ت �لو�قعية �لمع��صرة 

أنو�ع �لري��صة،  ت�صتمل على كتب تدور حول �

وق�ص�������س �لمغ�مر�ت، وق�ص�������س �لحيو�ن، 

و�لق�ص�������س �لغ�م�صة و�لع�طفي������ة. وهن�ك 

�لكثي������ر من هذه �لكت������ب يلتهمه� �لقر�ء من 

جميع �لمر�حل �لعمرية.

الرواية التاريخية:  -6

ق�ص�ص�������ً  ت������روي  �لت�ريخي������ة  �لرو�ي������ة 

مو�صوعة ف������ي �لم��صي. وه������ي تحكي عن 

أو يمكن �أن تكون قد  �أحد�ث وقعت فع������اًل، �

أ�صخ��ص�ً  وقعت. و�لموؤلفون يبدعون حبكة و�

د�خل �إط�ر ت�ريخي حقيقي.

ون�ص�دف ح�لي�ً رو�ي�������ت ت�ريخية تمتد 

م������ن �لق�ص�������س �لمو�صوعة ف������ي �أزمنة م� 

قبل �لت�ريخ، حتى تل������ك �لتي تعك�س ق�ص�ي� 

و�أحد�ث�ً من �لقرن �لع�صرين. وتلك �لق�ص�س 

تروى غ�لب�ً من منظور طفل �أو مر�هق يعي�س 

حي�ة زمن معين ومك�ن معّين. وهذه �لق�ص�س 

تمّثل ح�لي�ً مدى و��صع�ً من �لثق�ف�ت.

اأدب ال�سيرة والمذكرات:  -7

يتحدث �أدب �ل�صي������رة عن حي�ة �صخ�س 

أبط�������ل �ل�صيرة هم ف������ي �لع�دة  حقيق������ي. و�

أ�صخ��������س م�صه������ورون ك�لق�������دة �لوطنيين،  �

و�لفن�نين، و�لري��صيين، و�لمكت�صفين. ولكن 

أي�ص�ً �لعدي������د من �ل�صير و�لمذكر�ت  هن�ك �

أن��س ع�ديي������ن« ق�مو�  �لتي كتب������ت ح������ول »�

ب�أعم�ل ��صتثن�ئية.

وكت������ب �ل�صي������رة، �ص�أنه������� �ص�������أن �لرو�ي�ت 

أكثر تنوع�ً. وتتو�فر  ن � �لت�ريخية، �أ�صبحت �الآ

ن��س من ثق�ف�ت عديدة،  ن �صير الأ طف�ل �الآ لالأ

و�أج������ز�ء مختلفة من �لع�ل������م. وهذه �لق�ص�س 

ت������روى ف������ي ن�صو�س مطّول������ة، وف������ي �لكتب 

�لت�صويري������ة �ص������و�ء ب�ص������و�ء. وكل �صيرة تحمل 

ط�بع موؤلفه�، عل������ى �لرغم من �أن ق�صة حي�ة 

�ص��صية، ولكن  �ل�صخ�������س تق������دم �لحق�ئ������ق �الأ
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بد�ع  ر، وي�صكل �لعن��صر الإ �لموؤلف يخت�ر، ويف�صِّ

عمل فني. وهكذ�، وعلى �لرغم من �أن �ل�صيرة 

أ�ص��ص�ً على حق�ئق، ف�إن �لموؤلف يدخل  تبن������ى �

فيه� �لكثير من �لتخييل، حتى يمكن ت�صميته� 

»رو�ية �صيرة«، بدالً من مجّرد �صيرة؛ مم� يعني 

�إز�لة �لحدود بين �لمتخّيل و�لالمتخّيل.

وهن�ك �ل�صي������رة �لذ�تي������ة، و�لمذكر�ت، 

وه������ي ق�ص�س ح������ول حي�ة �صخ�������س معّين، 

مكتوبة بقلم �ل�صخ�س نف�صه..

دب غير المتخيل: االأ  -8

�لكت������ب غي������ر �لتخييلي������ة ه������ي م�ص�در 

أو ت�صف������ه.  للمعلوم�������ت ت�ص������رح مو�صوع�������ً �

طف�ل، ب�لطب������ع، محبون لالطالع ب�ص�أن  و�الأ

�لع�لم �ل������ذي يحيون في������ه. �إنهم يالحظون 

أل������ون وي�صعون فر�صي�ت  وي�صتك�صفون؛ وي�ص�

ب�ص�أن �لكيفية �لتي يعمل به� �لع�لم.

وغير �لمتخي������ل يتج�������وز �لمتخيل في 

طف�������ل. وه������و متو�فر  معظ������م مكتب�������ت �الأ

طف�������ل بدء�ً من م� قب������ل �لمدر�صة حتى  لالأ

�ل�صن������و�ت �لمتقدم������ة؛ ويق������دم �لمعلوم�ت 

�لت�صويري������ة،  �لكت������ب  ب�أ�ص������ك�ل مختلف������ة: 

أَِدلَّة  ومجموع�������ت �ل�صور �لفوتوغر�في������ة، و�

�لعم������ل، وعلى �ص������كل ن�صو�������س و�صفية �أو 

�إعالمية. وقد جرى تطوير �لكتب �لموجهة 

عط�ء �لمعلوم�ت ب�صورة تجعل منه� كتب�ً  الإ

م�صممة لتقديم �لمعلوم�ت و�لمتعة في �آن 

و�حد.

�إنَّ غي������ر �لمتخي������ل يغط������ي مو�صوع�ت 

نو�ع  متنوع������ة، تمتد من �لدين��ص������ور �إلى �الأ

�لموّل������دة �لحديثة؛ وم������ن �لك�تدر�ئي�ت �إلى 

�صكيم������و؛ وم������ن »�لمثلث�������ت« �إلى  أك������و�خ �الأ �

»�الحتم�ل«؛ ومن �لت�ريخ �إلى �لفل�صفة، ومن 

�لت�صميم �لفني �إلى بن�ء �لكتب.

:Formats سكال الخا�سة� رابعًا: االأ

أ�صك�ل  لقد تطّورت ف������ي هذ� �لمج�������ل، �

 Picture خ��ص������ة، مثل »�لكت������ب �لت�صويرية

 Graphic و»�لرو�ي�������ت �لز�هي������ة ،»books
books«، �إل������ى ج�ن������ب �لن�ص������خ �ل�صمعي������ة، 
لكترونية، لكتب �لقر�ء �ل�صغ�ر.  و�لب�صرية، و�الإ

�صك�ل ح�صلت على ت�أثير رئي�صي فيم�  هذه �الأ

طف�ل فر�صة لقر�ءته �ليوم. يملك �الأ

:Picture books لكتب �لت�صويرية� -

تمثل �لكتب �لت�صويرية �صكاًل خ��ص�ً في 

طف�������ل، يقيم مزج�ً فريد�ً بين �لن�س  �أدب �الأ

و�لف������ن. وهي تختل������ف عن �لكت������ب �لمزّودة 

ي�ص�حي������ة، وتلك �لتي ال تت�صمن  ب�لر�صوم �الإ

أي������ة ر�صوم، من حي������ث �إن �لكلم�������ت �إذ� م�  �

وجدت في �لكت�ب �لت�صويري ف�إنه� ال توحي 

ب�لمحتوى وحده. ذل������ك �أن �لكلم�ت تحكي 

أ�صي�ء ال توجد ف������ي �ل�صور، و�ل�صور تحكي  �
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أ�صي�������ء ال توجد في �لكلم�������ت. وهي توجد  �

أ�ص��صي������ة ت�صم �لكتب  ل وح������دة � مع�������ً، وت�صكِّ

�لت�صويرية �لمخت�رة.

نو�ع  �إنَّ �لكت������ب �لت�صويرية تمتد على �الأ

كله�������. فهذ� �ل�صكل يعم������ل ب�صورة جيدة مع 

�ل�صعر، و�لفولكل������ور، و�لف�نت�زي�، و�لمتخيل 

�لو�قع������ي �لمع��صر، و�لمتخي������ل �لت�ريخي، 

و�ل�صيرة، وغير �لمتخيل.

كم� �أن ع�لم �لكتب �لت�صويرية يمتد على 

�لكتب �لتي تحوي كالم�ً، وتلك �لتي ال تحوي 

كالم�ً. ولكن �لر�صوم ال تخلو منه. مث�ل ذلك 

 »Chris Rascka« �كت�ب كري�������س ر��ص������ك

 A ball for وعنو�نه »كرة م������ن �أجل ديزي

Daisy«. فه������ذ� �لكت�������ب ال يح������وي كالم�ً، 
ي�ص�حية، ليروي  ويحتوي كلي�ً على �لر�صوم �الإ

ق�ص������ة كلبة �صغيرة تحب �للعب )و�لنوم( مع 

كرته� �لحم������ر�ء �لكبيرة. ولك������ن تلك �لكرة 

رت كلي�ً حين ثقبته������� كلبة �صديقة مّرت  ُدمِّ

ب�لم�ص�دف������ة. وك�نت �لكلبة دي������زي �صديدة 

�ل�صع�دة حين قّدمت له������� �ل�صديقة، م�لكة 

�لكلبة، ك������رة زرق�ء جديدة. ف�لموؤلف ر��صك� 

فع�ل، و�لثيمة، من  يوحي ب�النفع�������الت، و�الأ

لو�ن، وتت�بع  خ������الل ��صتخد�م �لخطوط، و�الأ

أت������ه بميد�لية  �لر�صوم.لذل������ك ج������رت مك�ف�

ك�ليكوت Calicut لع�م 2012م.

 :»Graphic novels« لر��ية �لز�هية� -

و�صبيهته� »�لكتب �لهزلية« �لطويلة و�لمعقدة 

ن على كي�ن خ��س  »Comics«، ح�صلت �الآ
ب�صفته� �صكاًل فني�ً جديد�ً يمزج بين �لكلم�ت 

و�ل�صور �لب�صرية بطريقة متن�وبة.

و�لرو�ية �لز�هية للمر�هقين »�أميركي �صيني 

�لمولد« American born Chinese ل�»جين 

لو�ن ي�نغ Gene Luen Yang«، ح�صلت على 

ج�ئ������زة برينت������ز Printz، ع�������م 2007م. ولهذه 

�لكتب مو�صوع�ت وحب������ك�ت جّدية، كم� �أوحت 

ب�أعم�ل ه�مة في �لكتب �لت�صويرية.

عم�ل �لمتعددة  لقد �أ�صبح �لتمييز بين �الأ

أ�صك�ل �لكتب  �أقل و�صوح�ً، ف�لتميي������ز بين �

�لت�صويرية، و�لرو�ي�ت �لز�هية، و�لرو�ي�ت 

�لهزلي������ة �أ�صبح �صعب�ً للغ�ي������ة. ونحن نتنب�أ 

ب�������أن ه������ذ� �التج�������ه �صي�صتمر حت������ى تقل 

�لف�ئدة منه. وهن�ك بد�ية في �لتفكير ب�أن 

»�لكتب �لت�صويري������ة« و»�لرو�ي�ت �لز�هية« 

أ�صك�الً من  و»�لرو�ي�ت �لهزلي������ة« لي�صت �إال �

»فن متت�بع«.

- �لكتــــب �ل�صمعيــــة، ��أ�صرطــــة �لفيديو، 

�لكتــــاب  �ر�ء  مــــا  لكتر�نيــــة:  �الإ ��لكتــــب 

�لمطبــــوع: في �لقرن �لو�ح������د و�لع�صرين، 

ت�ص������كل �لكتب �ل�صمعي������ة للق������ّر�ء �ل�صغ�ر 

�صوق�ً ر�بح�ً. فدور �لن�صر �لكبرى تزيد من 

هل و�لمعلمون  �إنت�جه� للكتب �ل�صمعية، و�الأ

و�أ�صح�ب �لمكتب�������ت يفكرون بمك�نته� في 

طف�������ل، ويتحدثون عنه�.  ع�ل������م قر�ء�ت �الأ

�صغ�ء لكت�ب م� لي�س ب�لت�أكيد مم�ثاًل  �إن �الإ
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�صغ�������ء �إلى ت�صجيل ر�ئع  لقر�ءت������ه؛ ولكن �الإ

لكت�ب عظيم يقدم فر�صة لاللتز�م وتقدير 

دب وفهم������ه. كم������� �أن »جمعية �لمكتب�ت  �الأ

أي�ص�������ً ق�ئم������ة �صنوية  مريكي������ة« تطب������ع � �الأ

طف�ل )فيديو(؛ وقد كّيف �ص�نعو  ب�أفالم �الأ

فالم بنج�ح �لعدي������د من �لكتب �ل�صهيرة  �الأ

مثل �صل�صلة ه�ري بوت������ر )لِ� ج. ك. رولينغ( 

وغيره�.

و�إ�ص�فة للكتب، نحن نملك �صبكة و��صعة 

لكترونية ذ�ت عالقة  عالم �الإ من و�ص�ئ������ل �الإ

طف�ل  ب�لكت������ب، تق�صد ج������ذب �هتم�������م �الأ

هل  ب�لكت�ب بطرق مختلف������ة. ولم�ص�عدة �الأ

ف�ص������ل، توفر  و�لمعلمي������ن على �ختي�������ر �الأ

مريكي������ة ق�ئمة �صنوية  طف�������ل �الأ جمعية �الأ

طف�ل. ب�لمو�قع �له�مة لالأ

ومع �ت�ص�������ع �لع�ل������م �لرقم������ي، �صيتغير 

طف�ل  رج������ح، وجه طب�عة كت������ب �الأ على �الأ

وت�صويقه�������. على �أن �لكت�ب �صيبقى، ب�صفته 

لكتروني �لذي ينمو ب�صرعة،  مركز �لع�لم �الإ

وم�صدر �لوحي فيه.

خال�سة:

في هذه �لدر��صة �لموجزة، قمن� بتعريف 

أ�صرن�  �إلى  طف�������ل و�لمر�هقي������ن، و� �أدب �الأ

نوعيه �لكبيري������ن: �لمتخيل وغير �لمتخيل. 

وفي �إط�������ر هذين �لنوعين �لكبيرين تحدثن� 

دب  أنو�ع فرعية عديدة هي: �ل�صعر، و�الأ عن �

�لعلمي،  و�لخي�������ل  و�لف�نت�زي�������،  �ل�صعب������ي، 

و�لرو�ي������ة �لو�قعية �لمع��ص������رة و�لت�ريخية، 

و�ل�صير و�لمذكر�ت، و�لَعْر�س �لكت�بي.

أ�صك�ل ع������دة خ��صة  كم������� تحدثن� ع������ن �

طف�������ل ف������ي �لبلد�ن  ي�ص������در فيه������� �أدب �الأ

�لمتقدمة وهي �لكتب �لت�صويرية، و�لرو�ي�ت 

أ�صرطة  �لز�هية و�لهزلية، و�لكتب �ل�صمعية، و�

لكترونية. �لفيديو، و�لكتب �الإ

كل ذل������ك يلف������ت �النتب�������ه �إل������ى �أن �أدب 

طف�������ل و�لمر�هقين، ف������ي �لقرن �لو�حد  �الأ

و�لع�صرين، ي�صه������د تطور�ً م�صتمر�ً من حيث 

�لمحتوى و�ل�صكل.

طف�ل و�لق�ئمين  وهذ� ي�صع في متن�������ول �الأ

على تربيتهم ثروة من �لكتب ي�صتطيعون �أن يخت�رو� 

منه� م� ي�ص�وؤون لتلبية �أهد�فهم و�أهو�ئهم.

- Lee Galda, Lawrence R. Sipe, Lauren A. Liane, Bernice E. Cullinan, 8th edition (2014): 

Literature and the Child, Wadsworth, Cengage Learning.

المرجع
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❁ باحث و�أديب.

عن ال�شيطان ويهوذا والكاتب
 يف »املعلم ومرغريتا«

د. ثائر زين الدين

❁

أ ميخائيل بولغاكوف )1891- 1940م(  بد�

كتاب������ة »�لمعل������م ومرغريتا« ع������ام 1928م، 

�م ج������ر�م ج������ّر�ء ت�صلّب �لكليتين  وتوف������ي عام 1940

�وه������و ما يز�وه������و ما يز�ُل يعمُل عليها، لقد �أعاد كتابتها 

إت، ب������ل �إت، ب������ل �إنه في ظ������روف خا�صة  �ثمان������ي مر�ثمان������ي مر�

�أح������رق مخطوطات �لعمل كلها عام 1930م، 

– 1933م محاوالً إوع������اد �إوع������اد �إلي������ه بي������ن 1932

رغيفنا، ولقد صرغيفنا، ولقد صرغيفنا، ولقد  ص يلينا �ص يلينا � اعدةصاعدةصاعدِة زوجتِه ص بم�ص بم� ُتذكرهُتذكرهُ

ة )فولند(: ية )فولند(: ّية )فولند(:  أبط������ال �لرو� ولدت عبارة �أحد �

�، ج������ر�، ج������ر�ء ذلك 
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»�لمخطوط������ات ال تحت������رق«

و�أدت غايًة
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إلتي لم تن�شر �إلتي لم تن�شر �إال بين  ة، ية، ّية، � مهمًة في �لرو�

كفا« شكفا« شكفا«  شم في مجلة »مو�شم في مجلة »مو� عام������ي 1967-1966

درتها وزشدرتها وزشدرتها وز�رة  ش�ش� ول، وق������د �شول، وق������د �شول، وق������د �أ شدبي������ة على ف�شدبي������ة على ف� �الأ

ف حالق في شف حالق في شف حالق في  شوري������ة بترجمة يو�شوري������ة بترجمة يو� وري������ة بترجمة يو�شوري������ة بترجمة يو�ش شل�شل� �لثقافة �

كو شكو شكو  شدوغا في مو�شدوغا في مو� �لثمانينيات، و�أعادت د�ر ر�

عينيات.شعينيات.شعينيات. شلت�شلت� ها في شها في شها في � شلترجمة نف�شلترجمة نف� طباعة �

ّلمعلم ومرغريت������ا« يقّدلمعلم ومرغريت������ا« يقّدُم ميخائيل  في »�

ّ������ورة فنّي������ة لحي������اة مدين������ة ������ورة فني������ة لحي������اة مدين������ة ������ورة فنّي������ة لحي������اة مدين������ة  ������ورة فنيش������ورة فنيش شبولغاك������وف �شبولغاك������وف �

ك������و، ف������ي شك������و، ف������ي شك������و، ف������ي �لع�شريني������ات و�لثالثينيات  شمو�شمو�

ورة شورة شورة  شل�شل� � ِتي ه������ذِهتي ه������ذِه أ اي، وتاي، وتا ي، وتشي، وتش شلما�شلما� من �لق������رن �

ّلم������ّرة ممزوجةلم������رة ممزوجةلم������ّرة ممزوجًة بهجاٍء � ةخريةخرّيِة خريشخريش شطافح������ة بال�شطافح������ة بال�

اني بتاتاشاني بتاتاشاني بتاتاً،  شن�شن� إ غير �إ غير �إ آه �لمبدُع عني������ٍف لو�قٍع ر�

و�شيطاني������اً ب�شكٍل غريب، مم������ا جعله يبني 

�ب غر�ب غر�بة ذلك �لو�قع  ب غرشب غرش ش تنا�ش تنا� �لرو�ية بطريق������ٍة

�لغاية  تنجدشتنجدشتنجُد له������ذِه ش ي�ش ي� ه.. هاه������و ذوجنونه.. هاه������و ذوجنونَه.. هاه������و ذ�

هعهَعُه زمرة  َل�شيط������ان، وَمعل�شيط������ان، ومعل�شيط������ان، وَم ة »فولند«؛ ية »فولند«؛ ّية »فولند«؛ � يشيش شب�شخ�شب�شخ�

»كوروفيوف،  و�لعفاري������ت:  وش������ة  وش������ة  ������ة  شبال�شبال� �الأ م������ن 

الء جميع������اوالء جميع������اوؤالء جميع������اً وزيلل������و، بيغيم������وت...« وه������وزيلل������و، بيغيم������وت...« وه������ أز� �

اف������ة �شاف������ة �شاف������ة �إلى  ش�ش� – �إ دون دورودون دوروؤدون دور�ً فني������اً ذكي������اً وي������وي������ ي������شي������ش ش�ش�

خ������رى في �لرب������ط بين خطي  �أدو�ره������م �الأ

ت عليهم������ا... فلوال شت عليهم������ا... فلوال شت عليهم������ا... فلوال  شللذي������ن نه�شللذي������ن نه� �لرو�ي������ة �

مكان ربط �لخط  ال��ال��اًل ما كان باالإ ������ �»فولند« مث����»فولند« مث���

ح������د�ث �لتي تجري  ل للروول للروّول للرو�ي������ة: وهو �الأ �الأ

بح فولند شبح فولند شبح فولند  شي�شي� ي�شي�ش شلتي �شلتي � رة، وشرة، وشرة، و� شلمعا�شلمعا� كو شكو شكو � شفي مو�شفي مو�

و�حد�ً م������ن �لالعبين �لمهمي������ن فيها وفي 

ول شول شول  ش ف�ش ف� هلهلُُه للذي تمثللذي تمّث تغييرها، بالخط �لثاني �

�لرو�ية �لقديمة، �لتي روت لن� م� حدَث بين 

بيالط�س �لبنطي ح�كم �ليهودّية �لروم�ني، 

وي�ص������وع �لغ�نو�صري )وهو عل������ى م� يت�صح 

ن�ص�ن  لن� ��صم مج�زي لي�ص������وع �لم�صيح(، �الإ

�لطي������ب، و�لفيل�ص������وف �لج������ّو�ب، وف�صول 

�لرو�ي������ة �لقديم������ة �لتي تَح������دُث في �لقرن 

أور�صليم وحوله�،  ّول للميالد ف������ي مدينة � �الأ

مبر�طور �لروم�ني تيبريو�س،  في ع�ص������ر �الإ

وو�ليِه على �إد�رة �ليهودّية – ب�صفته� جزء�ً 

من مح�فظ������ة �صورية �لروم�نية– بيالطي�س 

�لبنطي �لح�كم �لخ�م�س لليهودية.

ت�ريخي�������ً َجَرت في عه������د بيالط�س هذ� 

ن�جيل، من  حد�ث �لو�ردة ف������ي �الأ معظم �الأ

ن�ص�ن �لرب، و�صوالً  ظهوٍر لي�صوع �لم�صيح �الإ

�إلى �إعد�ِمِه �لرهيب �صلب�ً!

لع������لَّ فر�دة �لعمل تكمن في �لقدرِة على 

�ل�صي������ر في هذين �لخطي������ن �لرو�ئيين مع�ً، 

وتقديم �أحد�ثهم� ب�صورٍة توهُم ب�ال�صتقاللّية، 

حد�ث في �لخطين على عالقٍة  مع �أن تلك �الأ

معنوّي������ٍة وبن�ئيٍة وطيدة! و�ص������والً �إلى �لتق�ء 

�لخطين مع�ً في �لف�ص������ل �لث�ني و�لثالثين 

بدي« وه������و �لف�صل  »�لغف������ر�ن و�لم�������أوى �الأ

خير من �لرو�ية ثمَّ ت�أتي »�لخ�تمة«.  �الأ

في هذ� �لف�صل ي�أخذ فولند ومجموعتُه 

»�لمعلم/ م��صتر«، بعد تحريره من م�صت�صفى 

مر��������س �لنف�صّية، وحبيبتَ������ُه »مرغريت�«-  �الأ
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�لت������ي �أطلقت علي������ه هذ� �للق������ب )�لمعلم(؛ 

يم�نه� بموهبته �لرو�ئّية؛ فغلب عليه على  الإ

�متد�د �لن�س-  ويطي������رون مع�ً في �لبد�ية 

ر�س �إلى �أن يخرجو�  فوق مو�صكو، ثُمَّ فوَق �الأ

على م� يب������دو من �إ�ص�ِره� �إل������ى ع�لٍم �آخر، 

أز�زيلو �إلى  وتعوُد هيئة فولند وبيغيم������وت و�

�صكله� �لحقيق������ي وت�صقط عنه������م، �أرديتهم 

ر�صّي������ة لينك�صف������و� كم� يقدمه������م �لر�وي  �الأ

�صلّية:  بعيني مرغريت� على �صورهم �الأ

»وقطع �لليُل ذن������َب بيغيموت �لمنفو�س، 

ونزَع �َصْعَرهُ نتف�ً فوق �لم�صتنقع�ت. ف��صتح�َل 

ذ�ك �لذي ك�َن ِقّط�ً ي�صّري عن �أمير �لظالم 

�ص�ب�������ً نحيف�ً، وو�صيف�ً جني�������ً و�أف�صل مهّرج 

.
)2(

ر�س....« وجد على وجه �الأ

وهكذ� ب������د�أت تتغير هيئ������ة �لجميع بم� 

فيه������م مرغريت� نف�صه�، �لت������ي لم ت�صتطع �أن 

ترى هيئته� �لجديدة لكنه� الحظت �أن هيئة 

�لمعل������م �أي�ص�ً ر�حت تتغّير وه������و يطيُر �إلى 

أبي�س في �صوء �لقمر،  جو�ره�: »ك�ن �صعُرهُ �

و�نعقدت �صفيرة من �لخلف، وك�نت �ل�صفيرة 

تتط�ير ف������ي �لهو�ء. وحين ك�نت �لريح تزيح 

�لبردة ع������ن رجلي �لمعلم، ك�ن������ت مرغريت� 

ترى نجيم�ت �لمهم�زين على جزمتِه �لع�لية 

يخبو نوره� حين�ً ويلم������ُع ت�رًة �أخرى. وعلى 

غر�ر �لجني �ل�ص�������ب ك�ن �لمعلم يطير دون 

�أن يحوِّل نظره عن �لقمر، بل يبت�صم لُه ك�أنُه 

�صخ�س �أليف جد�ً ومحبوب، ويغمغم ُمحّدث�ً 

.
)3(

نف�صُه...«

بع������د ه������ذ� �لطي������ر�ن وه������ذ� �لتح������ّول 

أو �ل�صخو�س �لط�ئ������رة، ي�صتطيُع  للك�ئن�������ِت �

�لرو�ئي �أن يجعل خطي �لرو�ية �لمتب�عدين 

يلتقي�������ن، فه������� ه������و ذ� بيالط�������س �لبنطي، 

وكلبه �ل�صخم يظه������ر�ن، وب�صورٍة ال تع�ّصف 

فيه������� وال �إقح�������م...؛ »َحطَّ فولن������د بجو�دِه 

على قم������ٍة �صخريٍة م�صتوي������ٍة كئيبة، وم�صى 

�لفر�ص�ن َخلَفُه وه������م ي�صمعون �إلى جي�دهم 

ت�صحق �ل�ص������و�ن و�لحج�رة بحو�فره� )...( 

مد �لقمر يد �لع������ون لمرغريت�، �إذ ك�ن ينير 

�لمك�ن ب�أف�صل مم� يمك������ن �أن يفعلَُه �أف�صل 

م�صب�ح كهرب�ئي، ف������ر�أت �أن �لج�ل�س �لذي 

بدت عين�������ه عمي�وين يف������رك يديه فرك�ت 

أّنه يحّدق به�تي������ن �لعينين غير  ق�صي������رة، و�

�لمب�صرتين في قر�س �لبدر، ور�أت مرغريت� 

أ�صود �ل�صعر  ذنين � ن كلب�ً �صخم�ً مرهف �الأ �الآ

ريكة �لحجرّية �لثقيلة  يتمّدد �إلى ج�ن������ب �الأ

الأ فيه� �ص������ر�ر�ت من �صوء �لقمر،  �لتي تتالأ

أن������ه ك�ص�حِبِه يتطلع �إلى �لب������در في قلق.  و�

وعن������د قدمي �لج�ل�س تن�ث������رت �صقُف دورٍق 

مك�صورة. و�مت������دت بركة حمر�ء �ص�ربة �إلى 

 .
)4(

�ل�صو�د ال تجف«

ل������م يك������ن ه������ذ� �لج�ل�������س �إال بيالط�س 

و�لم������ك�ن يذّكُر ب�لمو�ص������ع �لذي ك�ن يجل�س 
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أور�صليم، ب������ل بلحظٍة  في������ه في ق�صرِه ف������ي �

معينة �رتبطت بمح�كمِة �لفيل�صوف �لجو�ب. 

وهن� يتدخل فولند ويقول وهو ي�صتدير نحو 

�لمعلم: 

»لقد قروؤو� رو�يتك )و�لمق�صود هن� هو 

ي�صوع �لغ�نو�صري( ولم يقولو� فيه� �إال �صيئ�ً 

�صف. وهكذ�  أنه� لم تنتِه مَع �الأ و�حد�ً، وهو �

أريَك بطلك. �إنه يجل�ُس منُذ نحِو  فبودي �أن �

�ألفي ع�م في هذ� �لمك�ن، ويغطُّ في �لنوم، 

رق كم�  لكن حين يطلُع �لبدر، تر�هُ يع�ني �الأ

ترى، وهو ال يعذبُه وحده، بل يعذُب ح�ر�صُه 

مي������ن �أي�ص�ً- �لكلب. و�إذ� ك�ن �صحيح�ً �أن  �الأ

أكب������ر نقي�صة ف�لكلُب كم� �أرى ال  �لجبن هو �

ذن������ب له، ف�ل�صيء �لوحي������د �لذي يخ�فه هو 

�لعو��صف �لرعدية. لكن م� �لعمل فعلى من 

.
)5(

يحب �أن ي�ص�رك من يحب م�صيرهُ«

ونفه������ُم �أن بيالط�س وكلب������ُه في منطقة 

�صبيهة ب�لب������رزخ، منطقة بي������ن منطقتين... 

������� يرّدُدهُ  وحي������ن ت�ص�أل مرغريت������� فولند َعمَّ

أن������ُه يرّدُد  بيالط�������س م������ن كلم�ت يبّي������ن له� �

�ل�ص������يء نف�صه منذ مئ�������ت �ل�صنين....فهو ال 

ي�صعر بر�حة مع طلوع �لبدر، وهو ذو من�صب 

رديء. وحي������ن يغفو ال يرى �إال �صورة و�حدة 

– طري������ق �لقمر، ويرغ������ب �أن ي�صير فيه و�أن 
ّنه  يتحّدث �إلى �لمعتقل ي�صوع �لغ�نو�صري الأ

لم يقْل لُه كل م� ك�ن يريد قولُه يومذ�ك في 

مٍر م� ال  �لر�ب������ع ع�صر من ني�ص�ن، ولكّن������ه الأ

هو يفلح في �لخ������روج �إلى هذه �لطريق وال 

�أح������د ي�أتي �إليه.. وقد يت�بع بيالط�س �صكو�ه 

في�صيف �إل������ى �أقو�له �ل�ص�بق������ة: »�إن �أبغ�س 

�ص������يء �إلى نف�صه في ه������ذ� �لع�لم هو خلوده 

و�صهرته منقطعة �لنظي������ر. ويوؤكد ��صتعد�ده 

ال�صتب������د�ل م�صيره، بم�صي������ر ذلك �لمت�صكع 

.
)6(

مّتى �لالوي«

و�لجميل هن������� �أن مرغريت� تتدخل، ومن 

بعده������� �لمعلم، ويطلب�ن من فولند �أن يطلق 

�صر�ح بيالط�س وكلبه، وهن� ينظر فولند �إلى 

ن  . و�الآ �لمعلم من جديد، ويقول له: »– ح�صن�ً

ت�صتطي������ع �أن تنهي رو�يت������ك بجملة و�حدة! 

وك�أن �لمعلم ك�ن ينتظر هذ� وهو و�قف دون 

حر�ك ينظ������ر �إلى �لح�ك������م �لج�ل�س. فعقد 

يديه على �صكل بوق و�صرخ حتى �أخذ �صدى 

�صر�خه يقفز على �لجب�ل �لمقفرة �لجرد:

.
)7(

»- �أنت حّر..حّر! �إنه ب�نتظ�رك«

ويتح������ّول �ص������وت �لمعلم �إل������ى رعد في 

�لجب�ل، رعد يه������ّدم كل �صيء، فت�صقط تلك 

�لج������در�ن �ل�صخرية �للعين������ة، وال يبقى �إال 

أريكة  �لرقع������ة �ل�صغيرة �لتي ترب�������س عليه� �

�صو�ء فوق �له�وية  �لح�كم وكلبه! وت�صتعُل ب�الأ

�ل�صود�ء، �لتي غ�������رت فيه� �لجدر�ن مدينة 

كبيرة تب������دو فيه� حديقة ر�ئع������ة �لخ�صرة، 

لئة، و�مت������دت �إلى تلك  تزخ������ر بتم�ثيل متالأ
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أ�ص�ً طريق �لقمر �لتي ط�ل �نتظ�ر  �لحديقة ر�

�لح�كم له�.

تل������ك  يطل������ق  �أن  �لمعل������م  ي�ص�������ء  �إذن، 

أم������رت ب�إعد�م �لفيل�صوف  �ل�صخ�صية، �لتي �

�لج������ّو�ب ي�ص������وع �لغ�نو�صري، وه������و �لذي 

خلقه������� في رو�يته، وبعد ذلك نرى �أن فولند 

نف�ص������ه يطلق �صر�ح �لمعلم وحبيبته مرغريت� 

وير�صلهم� �إلى مك�ن خ�لد، ي�صبح�ن خ�لدين 

فيه، بن�ًء على رغبِة ي�صوع نف�صه منقولًة عن 

طري������ق متى �لالوي، لكنن� ق������د ن�صتغرب �أن 

هذ� �لمك�ن لي�س �إلى ج�نب ي�صوع، ف�لمعلم 

- كم������� عبر متى �لالوي؛ ن�قاًل لفولند كالم 

 ،
)8(

ي�ص������وع - »لم ي�صتحق �لن������ور، بل �لر�حة«

ون�صتطيع �أن نفهم هذِه �لمنزلة �لث�لثة �لتي 

يطرحه� �لرو�ئي بولغ�كوف من خالِل فهمن� 

لوجهِة نظرِه ب�أهمّية �لفن ودورِه في �لو�قع؛ 

ف�لفن �إن�ص�ني ونبي������ل ولكّنه ال يبلغ �لمطلق 

»�لمعل������م لم ي�صتح������ق �لنور«؛ وم������ن ق�ل �إن 

آلهة؟!..  أرب�ب�ً، و� أنف�صهم � �لمبدعين يطرحون �

أين� من  ومع هذ� ف�لمعلم في �لن�س – وكم� ر�

أب�ل�صتِه معه – �صخ�س  خالل تع�مل فولند و�

جالل، وهذ� م�  ، ي�صتحق �لتكري������م و�الإ
ٍ
�ص�������م

أ �لرو�ية  أي�ص�������ً ي�صوع/ ي�صوع، فق������د قر� آهُ � ر�

و�أعجبت������ُه على م� يبدو فق������دم للمعلم ذلك 

�لمن������زل �لخ�لد، قّدَم له �لطم�أنينة و�لر�حة 

تقوُل مرغريت�: »�أن�صْت �إلى �ل�صكون، �أن�صْت 

و��صتمتع بم� لم تْعَطُه في �لحي�ة – �لهدوء. 

ب������دي �لذي كوفئَت  �نظ������ْر ه�هو ذ� بيتَك �الأ

رى ن�فذتُه �لت������ي كنو�فذ بيوت  بِه. و�إن������ي الأ

�لبندقي������ة، ود�ليتُه �لمعر�ص������ة حتى �ل�صطح. 

أنُه �صي�أتي  أع������رُف � بدي. � ه�ه������و ذ� بيتك �الأ

�إلي������َك في �لم�ص�ء من تحّبهم، ومن تهتم بهم 

وم������ن ال يعّكر عليك �صفوك. �صيعزفوَن لك، 

و�صيغنون ل������ك، و�صترى كم هو �ص�طع �ل�صوء 

في �لغرفة حين ت�صعُل �ل�صموع و�صتغفو بعد 

�أن تعتمر ط�قيتك �لمت�صخة �لتي ال تف�رقك. 

�صتن�������م و�لب�صمة على �صفتيك. و�صي�صد �لنوم 

من عزيمتك، فت�أخذ في �لتفكير بحكمٍة ولن 

أن� �لتي  نني � يعود بمق������دورك �أن تطردني؛ الأ

.
)9(

�أحر�ُس نومك«

ول؛ �أي  أ �لرو�ي������ة م������ع �لخ������ط �الأ تب������د�

حد�ث �لتي تجري في مو�صكو �لمع��صرة،  �الأ

أبد�ً �إلى  ف������ي �لف�صل �لمو�صوم ب�»ال تتحدثو� �

أي�م �لربيع لم   من �
ٍ
أغ������ر�ب«، ففي �أ�صيِل يوم �

يعرف ِلَحّرِه مثيل، وبينم� يتحدُث �لزميالن 

ميخ�ئيل برلي������وز رئي�س مجل�س �إد�رة ر�بطة 

�لكت�ب ف������ي مو�صكو )�لم��صوليت(، و�ل�ص�عر 

�ل�ص�ب �إيف�������ن بونيريف �ل������ذي يكتُب تحت 

��صٍم م�صتع�ر هو بيزدومني )�أي �لذي ال بيَت 

له( وفي ق�ص�ي� مختلفة منه� دي�ن�ت �ل�صرق 

ء و�لمخل�س و�صو�هم�، وي�صهُب  ومفهوم �لعذر�

برليوز في ��صتعر��ِس ثق�فتِه ويكلله� ب�إنك�ِر 
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أ�صطورة، بل  حقيقة تلك �لق�صة؛ فم� هي �إال �

وينك������ُر �أي�ص�ً وجود �ل�صيط�ن، �إذن في غمرِة 

ه������ذ� �لحدي������ث يَظهُر رج������ٌل غريب عجيب 

ويند�س بينهم� وي�صهُم في �لحديث ويدح�س 

زعمهم� بعدم وجود �هلل وي�صوع و�ل�صيط�ن، 

أ يروي لهم� ح�دث������ة من عمق �لت�ريخ:  ويبد�

»في ب������ردٍة بي�ص�ء ذ�ت بط�ن������ة حمر�ء بلون 

عمدة �لم�صقوف  �لدم )...( خرَج �إلى رو�ق �الأ

)...( في �صب�ح �لر�بع ع�صر من ني�ص�ن ح�كم 

)10(
�ليهودّية بيالطي�س �لبنطي...«

وبهذه �لعب�رة ندخل �إلى �لف�صل �لث�ني 

أ مع �لخط  »بيالطي�������س �لبنطي«؛ �أي نب������د�

�لحك�ئي �لث�ني،وهن� يكت�صب �ل�صرد ط�بع�ً 

ر�صين�������ً و�قعي�������ً ودر�م�تيكي�������ً. وفي نه�ية 

�لف�ص������ل يوؤكد �لرج������ل �لغري������ب للك�تبين 

أنُه ك�َن �ص�هد�ً على  �للذين يجل�س �إليهم������� �

م������� حدث في ق�صِر بيالط�س �لبنطي؛ ومن 

ح������د�ُث �لغر�ئبي������ة، فتتحقق  أُ �الأ هن� تب������د�

نبوءةُ فولند لبرلي������وز بحذ�فيره�؛ ويموُت 

�ص������ر ميتة، وي�ص�������ُب بيزدومن������ي ب�لهلو�صة 

وي�صجن ف������ي �لم�صت�صفى في غرفٍة مج�ورٍة 

لغرف������ِة �لمعلم، وي�صكُن فولند وح��صيتُه في 

أ �نتق�م�ت فولند  �صقة برليوز �لفخمة، لتبد�

وجم�عتِه من كل م�هو »دنيءٌ في �لبهرجِة 

�لمو�صكوفية للموظفين و�أن�ص�ف �لمثقفين 

و�لدهم�ء �لع�ديين �لذين ي�صورهم �لرو�ئي 

�ُس  ت�صوي������ر�ً ك�ريك�تيري�������ً هزلي�������ً. وي�صخِّ

أ�ص�ً على  �لع�لَم هن������� كم� لو ك�ن مقلوب�������ً ر�

عقب: �إذ يغدو من �لم�صتحيل تقريب�ً �لقول 

أن�ص������ودة �ل�صيط�ن �لحقيقية –  أين ت�صدُح � �

دب�ء و�لفن�نين  في �لو�صط �لقريب م������ن �الأ

أم ف������ي طف������ر�ت �ل�صيط�������ن �لموجودة في  �

  ،
)11(

ب�ل�ص������ة« كل م������ك�ن وح��صيت������ُه م������ن �الأ

وتقوُم ه������ذه �لزمرة �لغريب������ة -كم� ت�صمَن 

�ال�صتهالُل �لمقتب�ُس م������ن ف�و�صت لغوتيه- 

بفعل �لخير، كلم� همت بفعل �ل�صر! فتنزُل 

�لعق�������ب ب�لل�صو�س و�لمرت�صين و�لن�ص�بين 

م�صير  وحتى  و�لو�ص�������ة..  و�لبيروقر�طيين 

برليوز – �لثرث�ر �لمغ������رور؛ �لم�صرف على 

�لفن، و�لذي يقّرر م�صير ط�ئفة غير قليلة 

من �لن��������س و�لمبدعين – م� ك�ن �إال �صكاًل 

أ�صك�ل �لعق�ب �لذي طّبَقُه فولند على  م������ن �

أولئ������ك �لن��������س، وفي هذ� �ل�صي�������ق �صت�أتي  �

مح�ولة �إنق�ذ �لمعلم و�إن�ص�ِفِه، وكذلك �إنق�ذ 

أو�صَك �لحزن على �لمعلم �أن  مرغريت� وقد �

يقتله�، ف�إذ� به� بعد قليل وبم�ص�عدة فولند 

توقع �لكثير من �لعق�ب ببع�س �ل�صخ�صي�ت 

�لتي ح�ولت تدمير �لمعلم، وعلى ر�أ�س هوؤالء 

دبي �لت�فه التون�صكي. وفي �صي�ق  �لن�قد �الأ

كل م� قلن�������ه وم� يعرفه �لق�رئ من �أحد�ث 

�صخريوطي؟  أين �صخ�صّي������ة يهوذ� �الإ �لعمل �

وم� هو �ل������دور �لذي ��صطلع������ت به؟ وهل 
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من جديد عموم�ً في �لتع�مل معه� رو�ئي�ً؛ 

نجيل؟!  أنه������� ج�ءت مخل�ص������ة لرو�ية �الإ أم � �

أو ل�صو�ه������� من �لمع�لج�������ت �لرو�ئية �لتي  �

ن؟ أين�ه� حتى �الآ ر�

ي�أتي ذكُر يهوذ� ف������ي �لف�صل �لث�ني من 

�لرو�ي������ة »بيالط�س �لنبط������ي«، في �لحو�ر/ 

�لمح�كم������ة �لذي يدوُر بي������ن ح�كم �ليهودّية 

وي�ص������وع �لغ�نو�ص������ري، وي�أتي بع������د �أن تِعَب 

بيالط�س من �إ�صر�ر ي�صوع على ت�صمية �لن��س 

ب�لطيبي������ن حتى م�������رك ق�ئ������د �لمئة، �لذي 

أو�صع������ُه �صرب�ً وك�ن ي�صوع قد �صفى بيالط�س  �

أ�ِصه  قبل قليل من �ل�صقيقة، �لتي ع�صفت بر�

أ �لبع�������س �لح�دثة  طوي������اًل )وهن� قد يق������ر�

رمزي�������ً؛ فبيالط�������س �لم�صوؤول ع������ن جميع 

�لقر�ر�ت �لحكومية بعجره� وبجره�، وهو 

م� ي�صبب له �آالم �لر�أ�س، ال �صف�ء له �إال عند 

ي�صوع، وال خال�س من ربق�ت تلك �لقر�ر�ت 

أ بيالط�������س يميل �إلى  �إال بي�ص������وع(، لق������د بد�

عدم �لمو�فقة على ق������ر�ر �لكهنة ب�إعد�مِه، 

و�الكتف�������ء بنفيِه... في ه������ذِه �للحظة وقد 

أو�صك������ت �لمح�كمُة على �النته�������ء، ولْم يبَق  �

�صوى �إمالِء قر�رِه على �أمين �ل�صر �لذي ك�ن 

يكتُب مح�صَر �لمح�كمة، ي�ص�أُل �لح�كُم �أميَن 

�ل�ِصر: 

- هل هذ� كل م� يتعلّق بِه؟ ويجيبُُه �أميُن 

�ل�صر: 

�صف، ث������مَّ يقّدُم ل������ُه قطعة  - ال م������ع �الأ

أُ بيالط�������س �الته�م  �أخ������رى من �ل������ِرق فيقر�

خر ويكفهرُّ وجُهُه وتب������دو عين�هُ وك�أنهم�  �الآ

ق������د غ�رت� ف������ي ِمحجريهم�، ثُمَّ تت������رّدُد في 

أذني������ِه عب�رة يحِملُه� �صوٌت �أخن »�لقدُح في  �

�لذ�ت �لملكّي������ة..« و�أخير�ً ي�صتجمُع �لح�كُم 

قو�ه، ويحّدُق في عيني �لمعتقل وي�ص�ألُُه »هل 

وق�ت في حِق  ُقلَت �صيئ�������ً في وقٍت م������ن �الأ

أم...  قي�ص������ر �لعظيم؟ �أجبني! ه������ل ُقلَت... �

، ويمطُّ �لح�ك������م مفردة »لم« 
)12(

ل������م تق������ْل؟«

ب�ص������كٍل و��صح وك�أنُه يوحي لي�ص������وع �أن ينِكَر 

�الته�م!، وعندم� يجيب ي�صوع »قول �لحقيقة 

ي�صي������ر وعذب«، يطلب �إلي������ِه �لح�كم ب�صوٍت 

مخنوق غ��صب »ال بد لك من قول �لحقيقة 

و�صتقوله�، لكن ُرْز ل������دى قوله� كلَّ كلمة من 

كلم�تك �إن كنَت ال تريد لنف�صك ميتًة محتمًة 

، ثَم يت�بُع كالمُه 
)13(

أي�ص�ً« وح�صب، بل �صنيعة �

�ل�ص�ب������ق بعد قليل ب�ص������وؤ�ٍل يدفع بيهوذ� �إلى 

�لم�صهد: 

»– �أجبن������ي �إذن هل تع������رف �صخ�ص�ً من 

قيري�ف������� ��صم������ه يهوذ�؟ وم�������ذ� قلت له عن 

.
)14(

قي�صر ب�ل�صبط، هذ� �إن قلَت له �صيئ�ً؟«

أي�ص�ً �أن �صيغة �ل�صوؤ�ل �ل�ص�بق  ونالحظ �

تحمُل في طي�ته� �إيح�ًء لي�صوع ب�إنك�ِر معرفِة 

أ  أو �إن������ك�ر م� ق�لُه له. لكن ي�صوع يبد� يهوذ�، �

ب�صرِد ق�صت������ِه مع يه������وذ�، ويقطعه� �لح�كم 
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أو ذ�ك، والب�أ�س من  �أحي�ن�ً به������ذ� �ل�ص������وؤ�ل �

�إير�د هذ� �لحو�ر �صمن �لمقبو�س �لت�لي ولو 

نُه ير�ص������م �صخ�صّية يهوذ� كم�  ب������د� طوياًل الأ

يريده� �لرو�ئي: 

»�أخذ �لمعتقل يروي �لق�صة ب�إقب�ٍل: 

ول تعرفُت قرَب �لهيكل  - م�ص�َء �أم�س �الأ

أنُه من  عل������ى �ص�ٍب ق�������َل �إن ��صمُه يه������وذ�، و�

قيري�ف�������. وقد دع�ني �إلى بيت������ه في �لق�صم 

�ل�صفلي من �لمدينة وقر�ني. 

- وهل هو �إن�ص�ٌن طيب؟! – �ص�ألُه بيالط�س 

وقد لمعت ن�ٌر جهنمية في عينيه. 

- طي������ٌب ومحٌب للمعرفة جد�ً- �أج�َب 

أب������دى �هتم�م�ً  �لمعتق������ُل موؤك������د�ً- وقد �

عظيم�ً جد�ً ب�أفك�ري و��صتقبلني بترح�ٍب 

ب�لٍغ.. 

أ�صعل �لقن�ديل..– ق�ل بيالط�س بين  - و�

أ�صن�ن������ِه مج�ري�ً �لمعتق������ل بينم� ك�نت عين�هُ  �

تبرق�ن. 

- �أجل،- ت�بع ي�صوع وقد �أخذتُه �لده�صة 

قلياًل ل�صعِة �ط������الِع �لح�كم– لقد طلب �إلي 

�إب������د�ء �لر�أي في �صلط������ة �لدولة. فقد ك�نت 

هذِه �لم�ص�ألة تثيُر ب�لَغ �هتم�مه. 

- وم�������ذ� قلَت لُه؟- �ص�ألُه بيالط�س، - �أم 

أنَك ن�صيَت م� قلته؟- ك�َن في  أنَك �صتجيبني � �

خيرة  لهج������ِة بيالط�س وهو يق������وُل جملتُه �الأ

هذِه م� يوحي ب�أنُه فقد �أي �أمل. 

- قل������ُت لُه �إن �أي �صلطة هي قهٌر يم�ر�ُس 

ن�ص�ن، و�إّنُه �صي�أتي يوم لن تكون فيه  عل������ى �الإ

أو �أي �صلط������ة �أخرى. �إّذ�ك  �صلط������ة لقي�صر �

ن�ص�ن �إلى ملكوت �لحقيقة و�لعدل  ينتقُل �الإ

حيُث تنعدم �لح�جة �إلى �أي �صلطة.

- وم�ذ� �أي�ص�ً! 

- ال�صيء، -ق�ل �لمعتقُل– عنده� �قتحَم 

أ�صخ��������سٌ �لبي������ت ف�أوثقون������ي وق�دوني �إلى  �

.
)15(

�ل�صجن«

أ�صقط في يِد �لح�ك������م؛ ف�أي ح�كٍم  هن������� �

روم�ن������ي يجروؤ على �إنق�������ِذ رجٍل من �لموت 

�صكك ب�صلطِة قي�صر؟

لكن �لمه������م ب�لن�صبة لن� هو تلك �ل�صورة 

�لتي قدمه� �لمقبو�ُس ليهوذ�. 

لقد ر�صم������ُه لن� لي�َس فقط خ�ئن�ً لي�صوع، 

ب������ل مخبر�ً عن������د �لروم�ن! �إن������ُه مخبٌر قذر 

��صت������درَج ي�ص������وع للحديث ع������ن زو�ل �صلطِة 

قي�ص������ر وك�ن قد �أعلَم �لجن������ود �لروم�ن �أن 

هذ� �لرجل �صيكوُن عندهُ في �لبيت، ثَم كتَب 

تقري������ره و��صف�ً كل م� جرى بينُه وبين ي�صوع 

أو و��ٍس مع��صر-  يُّ مخب������ٍر �
- كم������� يفعل– �أ

للجه�������ت �لتي وظفتُه.. وحي������ن يت�بُع ي�صوع 

كالمُه �ص�در�ً في َعمهِه: 

أن������ُه حلت م�صيبة ب�صبِب حديٍث  »– �أرى �

مع ه������ذ� �ل�ص�ب �لذي م������ن قيري�ف�. ولدي 

أيه������� �لو�لي، ب�������أن مكروه�ً  �صع������ور د�خلي �
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رثي ل������ه كلَّ �لرث�ء« �صي�صيب������ُه، و�إن������ي الأ

يطلُق �لو�لي �صحكًة غريبة ويك�ُد ينفجُر من 

�لغيظ و�ال�صتهج�ن: 

ر�س من  أنُه يوجُد على هذِه �الأ »– �أظُن �

هو �أح������ُق برث�ئك من يهوذ� �لقيري�في، ومن 

أ كثير�ً من م�صير يهوذ�!  أ�صو� م�صيرهُ �صيكون �

ولك������ن قل لي هل هذ� �ل�صف�������ح م�رك ق�تل 

�لج������رذ�ن، �لذي يقوُم بمج�������زرِه عن قن�عة 

أو�صعوك  وبرودة دم، وهل هوؤالء �لن��س �لذين �

�صرب�������ً على عظ�تَك كم������� �أرى، وهل هذ�ن 

�لل�ص�������ن دي�صم��س وهي�صت��������س، �للذ�ن قتال 

أربعة جنود، و�أخير�ً هل هذ�  م������ع �صرك�ئهم� �

أن��س طيبون كلهم؟ �لخ�ئن �لقذر يهوذ� �

.
)17(

- �أجل، - �أج�به �لمعتقل«

�إذن، حتى ح�كم �ليهودية �لروم�ني يرى 

أن������ه ج��صو�س يعمل  يهوذ� خ�ئن�������ً قذر�ً، مع �

لدى �أحد �أجهزته؟!

وهن������� ال يرى ه������ذ� �لح�كم مف������ّر�ً من 

�لم�ص�دقة عل������ى حكم �لموت، �لذي �أ�صدره 

�صغر ف������ي �جتم�عه بحق ي�صوع  �لمجل�س �الأ

�لغ�نو�صري. لكنه �صيح�ول فيم� بعد وخالل 

عظ������م �أن ي�صغط  �جتم�عه م������ع �لك�هن �الأ

طالق �صر�ح������ه، متذّرع�ً بق�ن������ون روم�ني  الإ

ي�صتن������د �إلى ع������رف محلي يق�ص������ي ب�إطالق 

�صر�ح مج������رم محكوم ب�لموت �حتر�م�ً لعيد 

�لف�صح �لمجيد، �لذي يحلُّ يوم تنفيذ �لحكم، 

لك������ن �لك�هن يو�صف قي�ف� يعلن �أن �لمجل�س 

�صيطل������ق �ص������ر�ح مج������رم �آخر ه������و ف�ر�ف�ن 

نجيلي������ة(، وعلى  )ب�ر�ب��������س ف������ي �لرو�ية �الإ

�لرغم من �لحجج �لتي ي�صوقه� بيالط�س من 

�أن ف�ر�ف�ن ق�تل ومجرم خطير، في حين �أن 

ي�صوع مت�صكع معتوه؛ ف�إن �لك�هن ي�صرُّ على 

�إعد�م ي�صوع..وه������ي �أمور ال ت�صيف جديد�ً 

�إلى م� يطرحه �لموروث �لديني �لم�صيحي، 

�لذي روى �لح�دثة كذلك تم�م�ً.. لكن م� ال 

نجيلية هو م� �صيقوم  يتط�بق م������ع �لرو�ية �الإ

به �لح�كم الحق�ً -عند ميخ�ئيل بولغ�كوف- 

عظم ويهوذ�. وقد بد� ذلك  �صد �لك�ه������ن �الأ

عظم:  جلي�ً حين ق�َل بيالط�س للك�هن �الأ

»– ال لي�َس ب�صبب �لجو �لخ�نق م� �صعرَت 

ب������ِه، بْل لم� د�َر بينن� ي������� قي�ف�، و�أردَف وهو 

ي�صّي������ق عينيه ويبت�صم: � �حر�س على نف�صَك 

 .
)18(

عظم« يُّه� �لك�هن �الأ
أ �

�لكثيفة  ب�ال�صتعد�د�ت  �لف�صل  وينتهي 

عد�م �لمجرمين! و�صننتظر حتى �لف�صل  الإ

�ل�ص�د�س ع�ص������ر »�ل�صلب« حتى نتمكن من 

مت�بع������ة �أحد�ث �إعد�م ي�ص������وع، وفي بد�ية 

ه������ذ� �لف�صل تَظهُر �صخ�صّي������ة و�حدة من 

تالمذة ي�صوع، متى �ل������الوي، وظهوُر متى 

هن������� و��صتعد�د�تُه �لغريب������ة ومنه� �صرقتُه 

ل�صكي������ن تقطيع �لخبز م������ن �إحدى دك�كين 

أنُه  �لمدين������ة، ال غ�يَة له� �إال هدٌف و�حد! �
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يفكر بتخلي�س ي�صوع من عذ�به؛ �صينق�سُّ 

علي������ِه وهو بيَن �لجن������ِد و�لجموع، ويغر�ُس 

خنج������رهُ في قلب������ِه فيخل�صُه م������ن عذ�ب 

�ل�صلي������ب، وليكن بعده� م� يكون »ي� ي�صوع 

أن� متَّى تلميذك  أنقذَك و�أم�صي معك! � �إني �

.
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ميُن �لوحيد« �الأ

لكن ه������ذِه �لخطة لن تتحقق.. ونالحظ 

�أن �لرو�ئي �قت�صَر على �صخ�صيتين رو�ئيتيِن 

يهوذ�  �إنجيليتين:  ل�صخ�صيتي������ن  مك�فئتي������ِن 

ومتَّى وترَك بقية �لتالميذ ج�نب�ً، وقد ك�نت 

ه�ت�ن �ل�صخ�صيت�ن في �صي�ق �لعمل ك�فيتين 

للنهو�س بغ�ي�ت �لرو�ئي. 

متَّى �ل������الوي �صير�قُب من مكمنِه عملية 

أ �لرع������ُد و�لمطُر  ع������د�م، ث������م حيَن يب������د� �الإ

�ل�صديُد ويه������رُب �لجميُع ع������ن قمِة �لجبل، 

ي�صعُد متَّى �ل�صليب، ويحرُر ي�صوع ب�ل�صكين 

�لت������ي ك�ن يريُد قتلُه به�، ثُمَّ يخفي جثتُه في 

مك�ن م�. 

 
ُ
وللم������رة �لث�لثة يقطُع �لخ������ُط �لحك�ئي

�لث�ن������ي �ل�صرَد �ل������ذي يق������دُم �لحك�يَة �لتي 

تجري في مو�صكو وذلك في �لف�صل �لخ�م�س 

و�لع�صرين وه������و بعنو�ن »كيَف ح�وَل �لح�كُم 

�إنق�َذ يه������وذ� �لذي من قيري�ف�������«، و�لعنو�ُن 

مخ�تل؛ ف�لح�ك������ُم �صيلعُب لعبًة خبيثة توهُم 

ب�أنُه يح�وُل �إنق�ذ يهوذ� في حين �صيكون هو 

من �أمر بقتله!

 في ه������ذ� �لف�صل يدخُل عل������ى �لح�كم 

ع������د�م رئي�������سُ �لجه�ز  بع������َد تنفي������ِذ �أمر �الإ

�ل�صري لديه، وي�صعُه ب�صورِة م� حدث خالَل 

ع������د�م، وحين يه������مُّ ب�لمغ�درة  مجري�������ت �الإ

يطلب �إليِه �لح�كم بتودٍد �لبق�ء، و�أن يحدثُه 

عن يه������وذ� فال يبخ������ل �أفر�ن������ي ب�لحديث، 

ويعلُم������ُه �أن يهوذ� لم يقب�س بع������د م�الً لق�َء 

��صتقب�لِه �لح�فل للفيل�ص������وف �لمجنون في 

بيته، ولكن������ُه �صيقب�ُس �لليل������َة مبلغ�ً ال �أحد 

عظ������م، ويهوذ� هذ�  يعرف������ُه من �لك�ه������ن �الأ

�ص�ٌب و�صيٌم جد�ً، ويح������ُب �لم�َل كثير�ً، وهو 

أق�ربِه...  يعمُل في مح������ِل �صر�فة عند �أحِد �

ونالح������ُظ هن� �أن �لرو�ئي خ������رَج تم�م�ً على 

نجيلية، �لتي كثير�ً م� �أعلَن في  �لحك�ي������ة �الإ

أنه� غير �صحيحة،  مو��صع كثيرة من �لرو�ية �

و�أن م� جرى لي�صوع ومعُه مختلٌف تم�م�ً. 

�إل������ى �أن يهم�َس  ويبقى �لحدي������ُث ع�دي�ً 

�لح�كم متلفت�ً حوله: 

»�لمو�ص������وُع �أني تلقيُت �لي������وَم معلوم�ٍت 

، وحيَن 
)20(

أنُه �صيذبُح ه������ذِه �لليل������ة« تفي������ُد �

أل������ُه �أفر�ني عن م�ص������دِر معلوم�ته يقوُل  ي�ص�

مت�بع�������ً �لعزَف عل������ى �لوتر نف�ص������ه: »��صمح 

ل������ي �أال �أقوَل لَك �صيئ�������ً )...( �أم� معلوم�تي 

فتفيد �أن �أحد �أ�صدق�ء �لغ�نو�صري �ل�صريين 

�لذي �أ�صخطتُه خي�نُة هذ� �ل�صر�ف �لب�صعة 

خرين على  ي�صعى لالتف�������ِق مع �صرك�ئ������ِه �الآ
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قتله �لليلة، �أم� �لنقود �لتي ت�صلّمه� هذ� لق�ء 

خي�نته ف�صي�أخذونه������� ويد�ّصونه� خفية عند 

عظم م������ع وريقة تحمُل هذِه  ب�ب �لك�هن �الأ

 ،
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�لكلم�ت: �أعيُد �إليَك �لنق������وَد �لملعونة«

أك������َد �لح�كُم �أن على �أفر�ن������ي �أن يقدَم لُه  و�

�لليل������ة تقري������ر�ً عن دفِن جث������ِث �لمعدومين 

�لثالثة، وعن �لحف�ظ على حي�ِة يهوذ�!

في �لف�صل �ل�ص�د�س و�لع�صرين »�لدفن« 

يق������وُم ق�ئد �لجه�ز �ل�ص������ري �أفر�ني بترتيِب 

عملي������ِة قتِل يهوذ� ب��صتخ������د�م غ�نية تدعى 

نيز� �صبَق �أن ع��صره� يهوذ�، بحيث ت�صتطيع 

أة �أن تخرج بِه �إلى ب�صت�ن �لزيتون،  هذِه �لمر�

�لج�صم�نّي������ة ور�ء نه������ِر ق������درون )وفي ذلك 

نجيل، وم� حدَث  �إيح�ء�ت و��صحة �إل������ى �الإ

في هذِه �لمو�قع( وهن�ك، وهي ت�صيُر �أم�مه 

وتختفي غيَر بعيدٍة عنه يالقي م�صيره: »ك�ن 

أنُه لن يلبَث  هدُف يهوذ� قريب�ً. وك�ن يعرُف �

�أن ي�صم������َع عن يمينِه في �لظالم هم�َس �لم�ِء 

�لمت�ص�ق������ط بخفوت في �لمغ�������رة وهذ� م� 

حدث، �صمعُه و�صرْت في �لجو بع�ُس �لبرودة 

�إّذ�ك �أبط�أ �لخطو ون�دى ب�صوٍت خفي�س:

- نيز�!

و�ن�صل������َخ عن جذع �لزيتونِة �ل�صخم بدالً 

من نيز� طيُف رج������ٍل ق�صيِر �لق�مة عري�س 

�لمنكبي������ن وقفَز �إلى و�ص������ط �لطريق، ولمَع 

�صيءٌ في يدِه و�صرع�َن م� خب�. 

�رتدَّ يهوذ� �إلى �لخلف بعنف )...( و�صدَّ 

رجٌل �آخر عليِه �لطريق. و�ص�أل �لرجُل �لذي 

ك�َن �أم�مُه:

ن؟ ق������ْل �إذ� كنَت تريُد  - ك������م قب�صَت �الآ

بق�ء على حي�تك! �نبعَث ب�صي�ُس �أمل في  �الإ

قلب يهوذ� ف�ص�َح في ي�أ�س: 

ثالث������ون  تيتر�در�خم�������!  ثالث������ون   -

تيتر�در�خم�������! كل م������� ��صتلمتُه معي هن� ه� 

هي ذي �لنقود خذوه� لكن هبوني �لحي�ة. 

وف������ي لحظة خطَف �لرج������ل �لذي في 

م�������م كي�س �لنقود من يدي يهوذ� ولمعت  �الأ

ور�ء ظه������رِه �صكيٌن ك�لبرق وهوت تحت لوح 

م�م  عظ������م �لع��صق. �نقذَف يه������وذ� �إلى �الأ

 يهوذ� ب�صكينه 
ُ
م�مي )...( وتلقى �لرجُل �الأ

وغرزه������� حت������ى مقب�صه� في قل������ِب يهوذ� 

)...( �إذ�ك ظه������َر عل������ى �لطري������ق �صخ�ٌس 

ث�لث. وك�ن هذ� �ل�صخ�س يرتدي بردًة ذ�ت 

.
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قلن�صوة«

و�ل�صخ�������سُ ذو �لقلن�صوة هو رئي�س جه�ز 

من �ل�صري لح�ك������م �ليهودية، ويتبين في  �الأ

أنُه هو من رتب عملية �لقتل،  �لف�صل نف�صه �

و�صيعود لياًل �إلى مق������ر �لح�كم ليوؤكَد له �أن 

حد�صُه ب�������أن يهوذ� �صيقت������ل ك�َن في مك�نه، 

فه������ذ� �ل�ص�ب �لم�صكين يقت������ُل فعاًل، وترمى 

�لنق������وُد وق�ص��ص������ُة ورٍق في ق�ص������ِر قي�ف�، 

فيجُن �لك�هُن �لعجوز... 
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وي������دوُر ح������و�ٌر �صيق طويل بي������ن �لح�كم 

ورئي�س �لجه�ز �ل�صري فيِه �لكثير من �لغمِز 

فر�ني بكثيٍر  و�للمز و�ل�صخري������ة، و�لتلميح الأ

من �لتورية عم� يجب �أن يفعله الحق�ً؛ كقوِل 

بيالط�س لُه مثاًل:

 »– �أي �أفر�ن������ي، �ص�أف�ص������ي ل������َك بفكرة 

أًة: �أال يكون يهوذ� هذ� قد  ن فج� ر�ودتني �الآ

�نتحر؟ 

أيه������� �لح�ك������م –�أج�������ب �أفر�ني  آه، ال � � -

وهو يتر�جع في كر�صيِه �إلى �لور�ء من فرِط 

�لده�صة،- �لعفو لكن هذ� �أمٌر غير محتمل 

طالق! على �الإ

آه، في هذِه �لمدينة كلُّ �صيء محتمل!  � -

و�إن������ي لم�صتعد على �لمر�هن������ة ب�أن �إ�ص�ع�ت 

من ه������ذ� �لقبيل �صتنت�صُر ف������ي �لمدينة كله� 

في وقٍت جد ق�صير. 

هن� ر�صَق �أفر�ن������ي �لح�كم بنظرتِه وفكَر 

قلياًل و�أج�ب: 

.
)23(

أيه� �لح�كم«. - هذ� ممكن �

هذ� �لمقبو�������س ي�صي ب�أن �أفر�ني �صيقوم 

من خالِل جه�������زِه �ل�صري بن�صِر �ص�ئعة حوَل 

أنن� �أم�َم عودٍة �إلى  �نتح�ِر يهوذ�! وهن� يبدو �

نجيل ومح�ولة  �لح�دث������ة كم� وردت ف������ي �الإ

قر�ءته� من جديد، قر�ءًة مختلفة!

و�إذ� ك�ن بيالط�س ح�كم �ليهودية �لخ�م�س 

قد تحدَث عن قتِل يهوذ� ب�لتلغيز و�لمو�ربة، 

ف�إن������ُه في خت�������ِم هذ� �لف�ص������ل، وفي لحظٍة 

غريب������ة ي�صّرُح لمّتى �ل������الوي ب�أنُه ق�َم بقتِل 

أنُه �صيكر�س م�  يهوذ�، وذلك حين يق�صُم متَّى �

تبقى من حي�ته لالنتق�ِم من يهوذ�: 

»- ل������ن تفلَح في هذ�، ف������ال ت�صغل ب�لك 

مر. لق������د ُقِتَل يه������وذ� �لليلة، وثَب  به������ذ� �الأ

�ل������الوي متر�جع�ً عن �لط�ول������ة وهو يتلفُت 

حولُه بوح�صيٍة و�ص�ح: 

- من �ل������ذي فع������َل ه������ذ� )...( و�أج�بُه 

بيالط�س: 

أن� �لذي فعلُت هذ�«.  � -

�إذن، ه������ذِه تجلي�������ت �صخ�صّي������ة يه������وذ� 

�صخريوطي عند بولغ�كوف، وهي �صخ�صّية  �الإ

أين� وحيدة �لج�ن������ب فقيرة ب�لمق�رنة  كم� ر�

مثاًل مع �صخ�صّية بيالط�������س �لدر�م�تيكّية، 

�ل�صخ�صّية �لتي تتج�ذبه� نو�زع كثيرة، فهي 

ح�ص��س  ن�ص�نّية، و�الإ ال تعوزه� �لم�ص�ع������ر �الإ

ب�ل�صفقة تج�ه هذ� �لرجل �لجّو�ب �لذي يرى 

�لن��س من حوِلِه طيبين وي�صتحقون �لمع�ملة 

أ�ص�ء منهم �إليه..  �لجّي������دة �لودودة، حتى من �

ولكّنه ي�صعف ويو�فق على �إعد�ِمِه خوف�ً من 

قي�صر، وم� يلب������ث �أن ي�صعر ب�لندم وتتملكه 

�لرغب������ة في �إنق�ِذِه، وحتى بعد �إعد�ِمِه يظلُّ 

ير�ه ف������ي �أحالِمِه وم� �إلى ذل������ك، �لحقيقة 

م  �أن �صخ�صّي������ة يه������وذ� لم تعَط حي������ز�ً ِلتُقدِّ

غلب تقّدم بعيون  أين�ه� على �الأ نف�صه�، بل ر�
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خرين، وفي ظني  �أن ميخ�ئيل بولغ�كوف  �الآ

جهزة �لخ��صة  �لذي ع�نى كثير�ً من بع�ِس �الأ

في �لدولِة �لجديدة، وم������ن نمٍط من �لب�صر 

تف�ّص������ى في �لمجتم������ع �ل�صوفييت������ي �لوليد، 

أولئ������ك �لمخبرين و�لو�ص�ة، وك�ن هو  �أق�صد �

أر�َد  يمث������لُّ �أنموذج�ً ي�صبُه تم�م�������ً »�لمعلم«، �

من خالَل �صخ�صّية يهوذ� �أن يعّبَر عن هوؤالء 

جميع�ً.. ولهذ� لم يكتِف بجعلِه يخون ي�صوع 

�لغ�نو�ص������ري ويبيُعُه �إلى �لكهن������ة، بل َجَعلَُه 

ي�صتدرج������ه �إلى موٍت محّت������م حين ��صتدَرَجُه 

َل كالَمُه  للحديث عن �صلط������ة قي�صر.. و�صجَّ

عن زو�ل هذِه �ل�صلطة ونَقلَُه �إلى �أحد �أجهزة 

�لدولة �لروم�نية لي�صل �أخير�ً �إلى يد �لح�كم 

أ�صهمْت هذِه �ل�صخ�صّية– مع  بيالط�س، لقد �

�لكثير م������ن �صخ�صّي�������ت �لعم������ل �لم�ص�بهة 

له������� – بت�أجيج �ل�صر�ع بي������ن �لخير و�ل�صر، 

وه������ي �لمو�صوعة �لرئي�ص������ة لرو�ية »�لمعلم 

ومرغريت�«، ولعلَّ �لعق�ب �لذي تلق�هُ يهوذ�، 

في �لخ������ط �لحك�ئي �لث�ني للعمل، و�لعق�ب 

�لذي تلقتُه �ل�صخو�س �لف��صدة و�ل�صيئة في 

ّول يبّين �أن �ل�صر و�إن �نتَ�َصَر لزمٍن  �لخط �الأ

معّين في �لمج�بهِة �الأخالقية– �الجتم�عّية 

ّنه  في مك�ن م�، فهو لن ينت�صر في �لنه�ية الأ

-كم� يريُد بولغ�كوف �أن يقول– غير مقبول 

�إن�ص�ني�ً، ويخ�ل������ف �لطبيعة �لب�صرية وينبغي 

 .
)24(
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❁ �أديب وناقد و�أ�شتاذ جامعي.

اأحمد �شاكر الكرمي
ً

حمد �شاكر الكرمي
ً

حمد �شاكر الكرمي
ً رائدا

حمد �شاكر الكرمي
ً

حمد �شاكر الكرمي
 ناقدا

د.عادل الفريجات

❁

دبي  قب������ل اأن نل������ج عالم هذا الناق������د الأ

الممي������ز الذي لمع كنجم م�ض������يء ثم هوى، 

اإذ ل������م يع�������ش اأكثر من ثالث������ة وثالثين عاماً

ير ضير ضير  ضن ن�ضن ن� أ لم(، قبل ذلك، لم(، قبل ذلك، ل بد ا 1927 - 1894(

رين قد ضرين قد ضرين قد  ضول من القرن الع�ضول من القرن الع� اإلى اأن الثل������ث الأ

ام عامة، ضام عامة، ضام عامة،  ض في بالد ال�ض في بالد ال� أدبياً قوياً ا هد حراكاضهد حراكاضهد حراكاً ض�ض�

أتاحت النه�ضة  ة. فق������د ضة. فق������د ضة. فق������د ا ضورية خا�ضورية خا� ورية خا�ضورية خا�ض ضوف������ي �ضوف������ي �

عة لذاك ضعة لذاك ضعة لذاك  ضحة وا�ضحة وا� حة وا�ضحة وا�ض ضونة ف�ضونة ف� حفية في تلك الضحفية في تلك الضحفية في تلك الآ ضال�ضال�

حف والمجالت ضحف والمجالت ضحف والمجالت  ضح�ضان ال�ضح�ضان ال� الحراك، ففي اأ

راء والمواقف،  ر المقاضر المقاضر المقالت، ويعبر عن الآ ضتن�ضتن�

ا لتا لتاأليف كتب النقد وغيرها.  اأحياناً ش�ش�ش �ض�ض ض�ض� �و�وؤ وويووي

آنئذ  دلة على �زدهار �ل�صحافة � ومن �لأ

نتي صنتي صنتي  صق وحدها  ما بين �صق وحدها  ما بين � ق وحدها  ما بين �صق وحدها  ما بين �ص صنه �صدر في دم�صنه �صدر في دم� أ �

1962 و1965م /171/ �صحيف������ة، وف������ي 

حلب /97 / �صحيفة، وفي �لالذقية/32/ 

ال��ال��الت �لتي �صدرت في  ������ �لمج����لمج��� ا � ا ما مَّ أ �صحيفة. �

رين، فنذكر صرين، فنذكر صرين، فنذكر  صلع�صلع� ل من ول من ّول من �لق������رن � �لثل������ث �لأ

منه������ا )�لمقتب�������س( لمحم������د ك������رد علي، 

و�صدرت في م�صر ف������ي �لعام 1906م، ثم 

������ق و�صدر منه������ا ثمانية ص������ق و�صدر منه������ا ثمانية ص������ق و�صدر منه������ا ثمانية  صلى دم�صلى دم� �نتقل������ت �إ

مجل������د�ت، و)�لعرو�س(  لم������اري �لعجمي. 

أة. وكان  وه������ي �أول مجل������ة ت�صدرها �م������ر�
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�صدوره������ا على فترتي������ن )1910- 1914م( 

ث������م )1918- 1926م(. و�ص������در منها /11/ 

اكر صاكر صاكر  صحمد �صحمد � مجلد�ً في 6900 �صفحة. وكان �أ

ي صي صي  صبو ما�صبو ما� أ إابها، وكذلك �إابها، وكذلك �إيليا � ابها، وكذلك �لكرمي م������ن كتابها، وكذلك �لكرمي م������ن كتَّ �

اصاصاً صي�صي� أ ق �صق �صق � صوميخائيل نعيمة. و�صدر ف������ي دم�صوميخائيل نعيمة. و�صدر ف������ي دم�

نتي صنتي صنتي  صدبية(، وذلك ما بين �صدبية(، وذلك ما بين � �لر�لر�بطة �لأ مجلة )�

ابها لكرم������ي م������ن كتابها لكرم������ي م������ن كتَّابها  1920 و1921م. وكان �

اصاصاً، و�صدرت مجلة )مجمع �للغة �لعربية(  صي�صي� أ �

������ر ص������ر ص������ر �لكرمي فيها  ص. وقد ن�ص. وقد ن� في �لع������ام 1921

اصاصاً. صي�صي� أ �

إير �إير �إلى �أن  ير �صير �ص صن ن�صن ن� أ وربما كان من �لمفي������د �

دبية، و�لكرمي  �بطة �بطة �لأ �لر�لر� �خطة مجلة جمعية �خطة مجلة جمعية �

ائها، تعنى بالهدم وصائها، تعنى بالهدم وصائها، تعنى بالهدم و�لبناء، كما جاء  صع�صع� �أحد �أ

ول منها. ويعني �لهدم  »هدم ما  في �لعدد �لأ

د وبناء صد وبناء صد وبناء �ل�صالح مع حياطة  صلفا�صلفا� تد�عى من �

)1(
�لمتين منها. وفي هذ� بالغ مقنع«.

ئن������ا معرفة صئن������ا معرفة صئن������ا معرفة �ل�صح������ف �لتي كان  ص �ص � إ و�إ و�إذ�

اته، فاته، فاإننا نذكر منها  ر فيها مقاصر فيها مقاصر فيها مقال ص�صاحبنا ين�ص�صاحبنا ين�

جري������دة )�لقبلة( في مك������ة، وقد ��صطحب 

�صاحبه������ا مح������ب �لدي������ن �لخطي������ب �أحمد 

إلكرمي مع������ه �إلكرمي مع������ه �إلى �لحج������از للكتابة  اك������ر صاك������ر صاك������ر � ص�ص�

بوعية لمحمد صبوعية لمحمد صبوعية لمحمد  ص�ص� فيها، وجريدة )�لكوكب( �لأ

�لقلقيلي، وكانت ت�صدر في �لقاهرة. وحين 

رع في صرع في صرع في �لكتابة في  صق �صق � ق �صق �ص صلى دم�صلى دم� إلكرمي �إلكرمي �إ عاد �

ى، صى، صى،  صلعي�صلعي� �ف �ف � ف صف ص صلف باء( ل�صاحبها يو�صلف باء( ل�صاحبها يو� أ �صحيفة )�

مى صمى صمى  صم������ة(. ولعله ت�صم������ة(. ولعله ت� تع������ار هو )قدصتع������ار هو )قدصتع������ار هو )قد� صم م�صم م� م م�صم م�ص صبا�صبا�

به������ذ� �ال�صم تيمن�ً ب�لن�قد �لعربي قد�مة بن 

جعفر، �لذي ع��س في �لقرن �لر�بع �لهجري، 

وهو �ص�حب كت�ب )نق������د �ل�صعر(. كم� ن�صر 

�صبوعية  �لكرم������ي في جريدة )�لفيح�������ء( �الأ

�لدم�صقية. 

وفي �لع�������م 1925م �أ�ص������در �لكرمي مع 

�صبوعية،  زميل ل������ه جري������دة )�لمي������ز�ن( �الأ

أ�ص�د  فع��ص������ت �صنتي������ن، ثم �حتجبت. وق������د �

)�صالمة مو�صى( ب�لميز�ن، فق�ل فيه�:  »�إنه� 

أنه ال يوجد  جريدة ر�قية، ومم������� يوؤ�صف له �

مثله� في م�صر«. و�لجدير ب�لذكر �أن �لعق�د 

و�لم�زني ق������د عرف� في دم�ص������ق من خالل 

مق�التهم� في جريدتي )�لفيح�ء و�لميز�ن(. 

أ�صتطع �لعثور  أنني ل������م � وم������ن �صوء �لط�ل������ع �

أو  على �أي عدد م������ن �أعد�د جريدة �لميز�ن �

�لفيح�ء.

أدبية ه�مة   ويح�ص������ن �أن نذكر بمنعطف�ت �

وقع������ت في تلك �لفترة، وهي د�خلية خ�رجية، 

منه� ت�أ�صي�س مجم������ع �للغة �لعربية في دم�صق 

في �لع�م 1919م، و�إن�ص�ء �لر�بطة �لقلمية في 

نيويورك في �لع�م 1921م، و�صدور كت�ب ت�ريخ 

دب عند �لفرنجة و�لع������رب وفيكتور  عل������م �الأ

هيج������و، لروحي �لخ�ل������دي )1904م(، وكت�ب 

)�لديو�ن( للعق�د و�صحبه في �لع�م )1922م(،  

وكت�ب )�لغرب�������ل( لميخ�ئيل نعيمة )1923م( 

�لذي كتب مقدمته �لعق�د نف�صه. وك�ن للكرمي 
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خيري������ن كم� �صنرى،  وقف�������ت عند �لكت�بين �الأ

مم������� يدل على مت�بعته و�نخر�طه �لقويين في 

دبية و�لنقدية في زم�نه.  �لحركة �الأ

ن�ساأته:

ف������ي هذه �لبيئ������ة وو�صط ه������ذ� �لحر�ك 

�لثق�ف������ي، ن�ص�أ �أحمد �ص�ك������ر �لكرمي، �لذي 

أ�صرة  ولد في طولكرم في �لع�م  1894م في �

دب، ف�أبوه �صعيد �لكرمي  ��صتهرت ب�لعلم و�الأ

أديب�ً، و�ص�ر ن�ئب�ً لرئي�س  ك�ن ق��صي�ً وفقيه�ً و�

�لمجم������ع �لعلمي �لعربي في دم�صق، وكذلك 

ك�ن �أخوه عبد �لكريم �لكرمي �ص�عر�ً، وك�ن 

�أخ������وه ح�صن �لكرمي لغوي�������ً ومثقف�ً... وقد 

تنقل �أحمد �ص�ك������ر �لكرمي م� بين طولكرم 

ومكة و�لق�ه������رة ودم�صق، فعمل في �لحج�ز 

في جريدة )�لقبلة( كم� ذكرن�، وفي �لق�هرة 

زه������ر �ل�صريف، و�نكب  ت�بع درو�ص�ً ف������ي �الأ

نكليزية، وو�صل فيه� �إلى  عل������ى تعلم �للغة �الإ

درج������ة ح�صن������ة، ولكنه لم يج������د �لنطق به�، 

 ،
)2(

ألف�ظه� عن �صيدة نه كم� يذكر لم يتلق � الأ

وع�د بع������د �لق�هرة �إلى طولك������رم، ثم حط 

رح�ل������ه في دم�صق في ح�������رة �لقنو�ت، منذ 

�لع�������م 1920. وتوظ������ف ف������ي موؤ�ص�صة �صكة 

ربع �صنو�ت. ثم ��صتق�ل من  حديد �لحج�ز الأ

�لوظيفة ليتف������رغ للكت�بة و�لعمل �ل�صحفي، 

جل في �لع�م 1927، بعد �أن  �إلى �أن و�ف�ه �الأ

�أ�صيب بمر�س �ل�ص������ل، ودفن في دم�صق في 

مقب������رة ب�ب �ل�صغير. وقد كتب على �ص�هدة 

قب������ره: »هن� يرقد �أحم������د �ص�كر �لكرمي بن 

�ل�صيخ �صعيد �لكرم������ي �لذي م�ت غريب�ً �إال 

 )3(
من �إخو�نه«.

ومم� كتب������ه �لكرمي تح������ت عنو�ن )من 

آر�ء تخ�لف �لن��س، وهو ال يب�لي  أن�(: »�إن له � �

أنه على حق، ولكنه  ب�لجهر به� م� د�م يعتقد �

غ�لب� م� يوؤثر �ل�صمت، حتى �عتقد �لبع�س 

أبكم لطول �صمته. وق������د �عت�د �لعزلة  أن������ه � �

و�النفر�د مقتدي�������ً ب�لحكيم �لفرن�صي  ج�ن 

)4(
ج�ك رو�صو«.

وذكر في مو�صع �آخر �أن من �لعيوب �لتي 

يدعو �إلى نبذه������� �لكذب و�لخد�ع... وعدم 

ق������ول �لحق و�لجهر به، �إن������ه يريد �أن ي�صمي 

أ�صود، حتى يتجلى  �صود � أبي�س، و�الأ بي�س � �الأ

لن������� �لطيب من �لخبي������ث، ونعلم �لح�صن من 

 وم������� تقدم ي�صير �إل������ى �صطر من 
)5(

�لقبي������ح.

طب�������ع هذ� �لن�قد �لذي �صع������ى - كم� يقول 

وث�������ن �لتي ال نز�ل ن�صجد له�  - لتحطيم �الأ

خ������ر�ج رجل ن�صمع منه �لنفث�ت  ونقد�صه�، الإ

أم������م �لغرب من قبلن�  لهي������ة �لتي �صمعته� � �الإ

أل�صنة هومر وفرجيل  ود�نتي  و�صك�صبير   على �

)6(
وغوته  ودي مو�صيه.

وم� تق������دم ي�صير بو�صوح �إلى �أن �لكرمي 

ك�ن  نت�������ج ثق�فتين �ثنتين:  �لثق�فة �لعربية 
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زهري������ة  ب�أ�صوله������� �لتر�ثي������ة، و�لثق�ف������ة  �الأ

�لغربي������ة بري�حه������� �لمج������ددة. وي�صهد على 

أبيه  زه������ر، وقربه من � ولى در��صته في �الأ �الأ

ومط�لع�ته �لخ��صة. وعلى �لث�نية مجمل م� 

نكليزية من مق�الت وق�ص�س،  ترجمه عن �الإ

آر�ء �لنق�د �لغربيين. و��صت�صه�ده بكثير من �

اآثاره:

ت������رك �أحمد �ص�كر �لكرمي مجموعة من 

عم�ل ت�أليف�ً وترجمة وهي:  �الأ

1- �لكرمي�������ت )م�ص������ر 1921م(: وهي 

مجموع������ة م������ن �لمق�������الت و�لق�ص�س في 

مو�صوع�ت �صتى.

أو �لخري������ف و�لربيع،  2- ق�ص������ة م������ي، �

لجيوف������ري �صو�ص������ر، وترجم������ه �لكرمي عن 

نكليزي������ة، و�ص������درت ف������ي دم�ص������ق ع�������م  �الإ

1922م. 

مريك������ي )م�ريون  3- خ�ل������د: رو�ي������ة لالأ

كروفورد( و�صدرت في دم�صق ع�م 1923. 

4- مخت�������ر�ت: و�أ�صدره������� �أخ������وه عبد 

أب������و �صلمى( ع������ن وز�رة  �لكري������م �لكرم������ي )�

�لثق�فة في دم�صق ع�م 1964م. 

5- وهن�ك �إرث كبير تركه �لكرمي على 

�صفح�������ت �لجر�ئ������د و�لمج������الت �لتي كتب 

لف  فيه������� لم يجمع بع������د، مثل �لقبل������ة، و�الأ

دبية، و�لكوكب، و�لفيح�ء،  ب�������ء، و�لر�بطة �الأ

أبو  و�لعرو�������س، و�لميز�ن. وم� ن�ص������ره �أخوه )�

�صلمى( في كت�به �لمذكور �ص�بق�ً لم ي�صتوف  

نت�ج هذ� �لن�قد �لمميز برمته. 

حمد �ص�كر �لكرمي  كبر الأ وك�نت �لميزة �الأ

دبي، فقد  أن������ه ك�د �أن يكر�س جهده للنقد �الأ �

كر�������س ق�صط�ً كبير�ً من ن�ص�طه �لفكري لهذ� 

�لن�ص������ق �لمعرفي و�لفني، ولي�������س �أدل على 

ذلك م������ن ت�أ�صي�صه لجري������دة »�لميز�ن« �لتي 

ث�ر �لفنية وتقييمه�،  يوح������ي عنو�نه� بروز �الآ

ومعرفة �لغث من �ل�صمين فيه�. و�لمعروف 

�أن �لعنو�ن ذ�ته قد توج كت�ب�ً للن�قد �لعربي 

�لم�صري محمد مندور بعد )ميز�ن( �لكرمي 

بعدة عقود. 

مفاهيم الكرمي النقدية: 

�إنَّ �لمدق������ق في كت�ب�ت �لكرمي �لنقدية 

يمكنه �أن ي�صنفه� في عنو�ن�ت رئي�صة هي: 

1- معن������ى �لنقد وح������دوده، 2- �أق�ص�م 

�لنقد، 3- و�جب�ت �لن�قد، 4- و�صف ح�ل 

دب ف������ي زم�ن������ه،   5- عن��صر �ل�صعر،    �الأ

آر�وؤه في  6-�صف�ت �لمع�ني �ل�صعري������ة،  7- �

آر�وؤه في بع�س كت�ب  بع�س موؤلف�ت زم�نه، 8- �

ع�صره، 9- قيمة �لكرمي �لنقدية.  و�لحق �أن 

�ص��صي في هذ� �لمبحث هو كت�ب  مرجعن� �الأ

عبد �لكريم �لكرم������ي �لم�صمى: �أحمد �ص�كر 

�لكرمي، مخت�ر�ت، �لم�ص�ر �إليه �ص�بق�ً.
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1- معنى النقد وحدوده: 

 يعرف �لكرمي �لنق������د ب�أنه ثورة يثيره� 

 .
)7(

دب ونق�ئ�صه �أحر�ر �لكت�ب على عيوب �الأ

ثم نر�ه في مو�صع �آخر يو�صع مفهومه للنقد 

ويمد ف������ي حدوده كثير�ً، فيق������ول: �إن للنقد 

معنى ي�صمل كل عمل فكري، فكت�بة �لك�تب، 

و�صعر �ل�ص�عر،  و�أحك�م �لح�كم، وعلم �لع�لم، 

أبني������ة �لمهند�س، وكل م�  و�ص������ور �لم�صور، و�

أو يوؤخذ منه،  ي�صنع للجمهور ويعر�س عليه �

. وهذه مف�هيم 
)8(

يجب �أن يكون خ��صع�ً للنقد

دبي، وتتج�وزه،  تت�صع لت�صمل مفهوم �لنقد �الأ

�إلى م� يق�������رب �لنقد �لثق�في �لمعروف في 

زم�نن�، و�لذي يعد �لن�ق������د �ل�صعودي )عبد 

أكبر �أعالمه. �هلل �لغذ�مي( من �

أم������� حدود �لنقد -عند �لكرمي- فتقف  �

عند حرمة �لن��س، فلي�س من حق �لن�قد �أن 

يتعر�������س لحيو�ت منقودي������ه، وال �أن يتط�ول 

ن  أن�ص�بهم، الأ عل������ى �أعر��صهم و�أح�ص�به������م و�

من يفعل ذلك يكون هج�������ء �صب�ب�ً، ال ن�قد�ً 

. وهن� يلحظ �لمرء دعوة من �لكرمي 
)9(

ملهم�ً

�إل������ى �لتركيز على �لن�������س ال على �ص�حبه، 

ثر  �ص��������س في �لنقد ه������و �الأ ووعيه ب�������أن �الأ

�لفني، ال حي�������ة �ص�حبه، وم� يت�صل به� من 

ثر  �أعر��س �صخ�صية ال يفيد تن�وله� فهم �الأ

وال تحليل������ه. وه������ذ� دون ريب موقف متقدم 

للكرمي، وجدن� تركيز�ً عليه من نق�د غربيين 

وعرب ظهرو� بعد �لكرم������ي بعقود عديدة. 

وال�أدل عل������ى ذل������ك من كت������ب نقدية الحقة 

ر�حت ت�أخذ عنو�ن�ت تت�صل بتلك �لمف�هيم 

مثل: بالغة �لخط�������ب وعلم �لن�س، ل�صالح 

ف�ص������ل. و�صلطة �لن�س، لعبد �لعزيز حمودة. 

وكذلك عق������دت موؤتمر�ت كر�ص������ت لدر��صة 

دبي �ل�ص�د�س  �لن�س، كم� في موؤتمر �لنقد �الأ

ردن، �لمنعقد في  في ج�معة �ليرموك ب�������الأ

�لع�م 1996م، وعنو�ن������ه: »�لن�س- �إ�صك�الته 

وقر�ء�ته«. 

2- اأق�سام النقد:

�لنق������د عن������د �لكرم������ي نوع�������ن: ذ�ت������ي 

ول يجع������ل �لن�قد ذوقه  ومو�صوع������ي. في �الأ

ث�ر �لفني������ة. وفي �لث�ني  ميز�ن�������ً يزن ب������ه �الآ

ثر �لفني وحده ليرى  ين�صب �لنقد عل������ى �الأ

أو تق�صيره فيه. وين�ق�س  ه � مدى تحقيقه لغر�ص

�لكرمي من يعتر�س على ذوق �لنق�د، فيرى 

أنهم على ج�نب من �ل�صو�ب، ولكنه يم�صي  �

ق�ئ������اًل ليعلم �لن��������س �أن �ل������ذوق ملكة ث�بتة 

ف������ي �لنف�س كّونه� ط������ول �الختب�ر، وهّذبته� 

�لمم�ر�صة حت������ى �أ�صبحت من �لدقة و�صحة 

�لحكم بحيث يجوز �العتم�د على �أحك�مه�. 

أو�صع من  و�لنق������د �لمو�صوع������ي عن������ده �

�لنقد �لذ�تي، ف�ص�حبه يعنى ب�صرح �لع�صر 

و�لبيئة و�لموؤثر�ت، فهو �إلى �لدر�س �لعميق 

)10(
و�لتحقيق �لدقيق �أقرب.
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3-  واجبات الناقد: 

يرى �لكرمي �أن و�جب�ت �لن�قد تتمحور 

حول ثالثة هي:

  �أ- و�جب �لعد�لة نحو �لق�رئ، ويتمثل 

أو  أ � أو �لكت�ب في �أن يقر� ثر � ببي�������ن جد�رة �الأ

آخ������ر يقول: �إن على  أ.  وفي مو�صع � ال يق������ر�

�لن�ق������د �أن يقول �لحق،  حتى لو �أدخله هذ� 

في م�������أزق. ولي�س علي������ه �أن يج�مل، وال �أن 

يتع�صف ويت�صدد، و�إنم� يجب عليه �أن يجعل 

كالمه مو�صوعي�ً، �أو مجرد�ً من �لع�طفة، ال 

ت�أخ������ذه في �لحق لومة الئم، وال يوؤثر فيه م� 

)11(
بينه وبين �لمنقود من مودة �أو موجدة.

 ب - و�جب �لعد�لة نحو �لموؤلف: وهن� 

ي�صير �لكرم������ي �إلى �ص������رورة تقدير �لجهد 

�لمب������ذول ف������ي ت�أليف �لكت�ب، وم������� يتطلبه 

ذلك من �لزمن و�لتعب و�لجهد، ويلتفت �إلى 

�لن��صئة، في������رى �أن تتن�ول �أعم�لهم ب�هتم�م 

عم�ل  وتع�ط������ف، وخ��صة �إذ� ك�نت م������ن �الأ

ولى.  �الأ

ج - وم������ن و�جب�ت �لن�قد �أن ينظر بعين 

�لعدل �إل������ى �لن��صرين �لذين يقتب�س �لكرمي 

من كت�ب �صورة �لن��ص������ر عب�رة عنهم تقول: 

»�إن �لن��ص������ر ك�لم��صة ذ�ت �لوجوه �لمتعددة، 

فلي�س من و�جبه �أن ي�صتك�صف �لموؤلف �لكبير 

أو �لكت�ب �لثمين فح�صب، بل يجب �أن يوجد  �

)12(
له لدى �لجمهور �صهية«.

دب في زمانه: 4- و�سف حال االأ

 ق�������ل �لكرمي ف������ي هذ� �لب�������ب: »لقد 

دب ع�مة و�ل�صعر خ��صة في بالدن�  من������ي �الأ

ب�أدعي�ء �صوهو� مح��صن������ه، وحولو� حد�ئقه 

�لغن�ء �إل������ى مد�فن ومق�ب������ر، و�أف�صدو� جوه 

�لنقي بم� طرح������وه من �لجيف �لمنتنة �لتي 

أنف��س �لن��س، وبلغت �أرو�حهم  �ص�ق������ت فيه� �

�لتر�ق������ي حتى �ص�ر حق�ً عل������ى كل �أديب �أن 

دب  �لط�هرة من  يعمل على تطهير ري��س �الأ

)13(
تلك �لجيف �لقذرة«.

 وك�ن �لكرمي يرى �أن �إ�صالح هذه �لح�ل 

يتمثل في �أمرين هم������� �لهدم و�لبن�ء، ويرى 

في �لهدم فن� مثل������ه مثل �لبن�ء. و�أن �لقديم 

لي�س كله خبث�. و�لمه������م �أن يت�صف �لجديد 

)14(
�ص�لة، �أي ب�لجودة و�لطر�فة و�لقوة. ب�الأ

5- عنا�سر ال�سعر عنده:

 ي������رى �لكرمي �أن عن��ص������ر �ل�صعر هي: 

�للف������ظ و�لمعن������ى و�لوزن و�لق�في������ة. وهذ� 

يذكرن������� بتعريف قد�مة بن جعف������ر لل�صعر، 

فهو عن������ده: »قول موزون مقف������ى يدل على 

أبدلن� كلم������ة قول بلفظ وقعن�  معنى«. ف�إذ� �

ربعة عند �لن�قدين �لقديم  على �لعن��صر �الأ

و�لحدي������ث، وق������د ت�ص�به������ت، وه������ي �للفظ 

)�لقول( و�لمعنى و�لوزن و�لق�فية. ونم�صي 

فنرى �ص������روط �لكرمي في تل������ك �لعن��صر، 
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لف�ظ يجب �أن تكون �صريفة غير مبتذلة  ف�الأ

وال مهجورة، و�أن تكون من�صقة تن�صيق�ً خ��ص�ً 

يخ�لف تن�صيق �لنثر. وهن� ي�صت�صهد �لكرمي 

بمقولة �لج�حظ، دون ذكر �لم�صدر، وهي: 

»كم������� ال ينبغ������ي �أن يكون �للف������ظ ع�مي�ً وال 

�ص�قط�ً، فكذلك ال ينبغي �أن يكون وح�صي�ً«. 

ث������م ي�صت�صهد ب�آر�ء الب������ن ر�صيق. ويذكر هذه 

�لمرة م�صدره بدقة، فهو: �لعمدة البن ر�صيق 

)ج1 �������س 83(. و�لعب�ر�ت �لمعنية هن� تفيد 

ألف�ظ�ً ال ينبغي �أن يعدوه� وال  ب�أن لل�صعر�ء �

ألف�ظ�ً  �أن ي�صتعمل������و� غيره�، كم� �أن للكتَّ�ب �

لف�ظ �لكت�بية،  ��صطلحو� عليه�، و�صموه� ب�الأ

وهم ال يتج�وزونه� �إلى �صو�ه�. 

غن�ء در�صه،   وت�أكيد�ً لنزعة هذ� �لن�قد الإ

ن������ر�ه ي�صتعين ب�آر�ء نق�د غربيين في دعم م� 

أي�ً لكولري، ن�صه:  يذه������ب �إليه، فهو ي�صوق ر�

يجب �أن يك������ون لل�صعر معجم خ��س يخ�لف 

معج������م �لنث������ر. وي�صي������ف �إلى ذل������ك  ن�ص�ً 

نكليزية   ج�������ء في د�ئ������رة مع�رف نل�ص������ون �الإ

ألف�ظ  �لمطبوعة �صن������ة  1920م، فحو�ه: �إن �

ألف�������ظ �لن�ثر �لذي  �ل�ص�ع������ر تختلف ع������ن �

يع��صره...»وعل������ى ق������در عظم������ة مو�صوعه 

يجب �أن ت�صمو لغته وتعلو عن �للغة �ل�ص�ئعة. 

ويجب على �ل�ص�عر �أن يعرب عم� في نف�صه 

أرنولد(  ب�أ�صلوب ع�ل، وهو �لذي �صم�ه )م�ثيو �

 
)15(

�لميزة �لعلي� لل�صعر �ل�ص�مي«.

6- �سفات المعاني ال�سعرية: 

أين� فيم�  أم������� �لمع�ني، فيقول فيه�������: »ر� �

أن������� من �لمو�صوع�������ت  وم� رجعن������� �إليه  قر�

م������ن �لمظ�ن �أن �أهم م� يل������زم �أن تت�صف به 

أربع �صف�ت:  �لمع�ني �ل�صعرية �

طر�ب و�ل�صمو و�ل�صمول و�لجدة. �أم�  �الإ

طر�ب فير�د به هز �لنفو�س وتحريك عو�مل  �الإ

�رتي�حه�������. وهن� مرة �أخرى ي�صتظهرعلى م� 

أولهم������� لن�قد عربي، و�لث�ني  أيين، � يقول بر�

لن�قد غربي، موؤكد�ً عل������ى تم�زج �لثق�فتين 

�لعربية و�لغربية في نقده، ف�بن ر�صيق يقول 

في هذ� �لب�ب: و�إنم� �ل�صعر م� �أطرب وهز 

�لنفو�������س وحرك �لطب�ع. و)بروك( يقول في 

دب: ال يدخل في  مقدمة ت�ريخه �لموجز لالأ

أن������و�ع �لقول م� لم يكن  دب نوع من � ب�������ب �الأ

)16(
يطرب �لق�رئ ويلذه«.

و�أم� �ل�صمو، فه������و �لتب�عد عن �لمع�ني 

�ل�صوقي������ة �لمبتذل������ة... ويظه������ر �ل�صمو في 

فك�ر  �ل�صع������ر بطرق مختلفة، ويب������دو في �الأ

�ل�ص�مية و�ل�صكل �لرفيع و�لعب�ر�ت �لمهذبة 

نكليزية.  - كم� تقول د�ئرة �لمع�رف �الإ

أم������� �ل�صم������ول فيظهر ف������ي �لع�طفة  »و�

�لبعيدة �لغور وف������ي �ل�صعور �لو��صع �لمدى 

طر�ف وير�د ب�ل�صمول  و�لفكرة �لمتر�مية �الأ

ف������ي �لمع�ني �أن تكون بعي������دة عن �لح�صر 

و�لتحدي������د«. ويم�صي �لكرم������ي م�صت�صهد�ً 
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نكليزي������ة وخ��صة في  بد�ئرة �لمع�������رف �الإ

قوله� ع������ن �ل�صمو و�ل�صم������ول، فهم� فيهم� 

أرف������ع م� يت�ص������ف به �ل�صع������ر �لع�لي، ومن  �

�أجلهم������� ك�ن �لخي�������ل و�لت�صبي������ه من �أهم 

نهم� ب�ب �صمو  عن��صر �لبي�ن في �ل�صعر، الأ

�لمع�ني و�صموله�. 

»و�أم� �لجدة، فير�د به� �أن تكون �لمع�ني 

مبتكرة غير مطروقة، فقد ق�ل عنه� )غوته( 

لم�ن و�صيخ نق�دهم في كت�به  كبير �صعر�ء �الأ

نكليزية  �الإ )�لترجم������ة  و�لحقيق������ة  �ل�صع������ر 

233/1( م������� ن�ص������ه: من �ل�صه������ل �أن يعرف 

ن�ص�ن حقيقة �ل�صع������ر �إذ� ق�رن بينه وبين  �الإ

�لت�صوير، ف�إن �لت�صوير يقدم �صور�ً للعي�ن، 

 
)17(

ذه�ن«. و�ل�صعر يقدم �صور�ً لالأ

وفي عن�صري �ل������وزن و�لق�فية �لب�قيين 

من عن��صر �ل�صعر ي�صوق �لكرمي بد�ية بع�س 

آر�ء كت�������ب زم�نه في هذ� �لمو�صوع، ومنهم  �

جرجي زيد�ن �لذي يرى عدم �صرورة �لوزن 

و�لق�فية ف������ي �ل�صعر، ويرى �لكرمي �أن هذ� 

ن �لوزن وهو �لق�لب �لذي  �لر�أي غير قويم الأ

ي�صكب فيه �ل�صعر، وهو م� يميزه عن �لنثر. 

ثم يرد م� �أفتى ب������ه زيد�ن �إلى مظ�نه، وهو 

غ�ني)ج  ليون�������س بن حبيب وق������د ورد في �الأ

18 �������س124 وج 21 �س60( طبعة �ل�ص��صي. 

وهذ� ملمح ي�صير من جديد �إلى ثق�فة ن�قدن� 

�لكرمي �لتر�ثية.

و�لحق �أن كل م� �صبق قد ج�ء في معر�س 

حديث �لكرمي عن كت�������ب »م�ص�هير �صعر�ء 

حمد عبيد  �ل�ص�������در في �لع�م  �لع�ص������ر« الأ

أ�ص�ر �لكرمي �إلى �أن هذ� �لكت�ب  1923م.  و�

�صم �صت ع�صرة ترجم������ة ل�صتة ع�صر �ص�عر�ً 

م������ن م�صر �لعربية ك�ن منهم �صوقي وح�فظ 

ون�صيم و�لمنفلوطي. وعده عماًل علمي�ً قيم�ً 

وخدمة للغة ثمينة.  وقد حوى من �لفو�ئد م� 

ال يج������ده �لب�حث �إال في ع�صر�ت من �أمه�ت 

كتب �للغة...وفي معر�������س وقفته عند هذ� 

�لكت�ب ي�صي������د �لكرمي بترجمة �لم�زني لم� 

فيه� من �صدق وخفة روح، وي�صتنكر ترجمة 

لق�ب  �لق�ي�ت������ي لم� حوته من غرور وولع ب�الأ

 
)18(

�لجوف�ء.

وين�ق�������س �لكرم������ي قول من يق������ول:  �إن 

�ل�صع������ر في م�ص������ر �ص�ئر نح������و �لكم�ل في 

ن م�صر متقدمة ح�ص�ري�ً على م�  زم�ن������ه، الأ

ن  عد�ه�، فيرى هذ� �لتعليل غير �صحيح، الأ

�ل�صع������ر ال يم��صي �لمدني������ة، وي�صت�صهد هن� 

بقول لفيكتور هيجو مف�ده: �إن �ل�صعر يم��صي 

�لهمجي������ة. وه������و يرى �أن �لتق������دم يفيد منه 

مم  �لعل������م وال يفيد منه �ل�صعر.  وق�مو�س �الأ

مم �لمتخلفة  �لمتقدم������ة فل�صفي وق�مو�س �الأ

)19(
�صعري.

أي�ً  ونط�ل������ع في مق�ل������ة �لكرمي تل������ك ر�

ول  أين �الأ في �صعر �لعق�د فح������و�ه: �إن �لجز�
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ولى،  و�لث�ن������ي رفع�ه �إلى �صع������ر�ء �لطبقة �الأ

ولكن �لجزء �لث�لث من ديو�نه ك�ن دون ذلك 

ن �ص�حب������ه جن������ح �إلى �لحكم������ة و�لفل�صفة  الأ

و�ص������رح �لحق�ئق وتحليله������� وغير ذلك، مم� 

ال ي�صع������د �إلى �صم�ء �ل�صعر�ء ولو حمل على 

. وي�صلمن� هذ� 
)20(

جن�حين م������ن وزن وق�فية.

آر�ء �لكرمي  �لمق�������ل �إلى وقفة مف�صلة عند �

في بع�س موؤلف�ت زم�نه. 

لفات زمانه:  7- اآراوؤه في بع�ض موؤ

وقف �لكرمي عن������د �لعديد من موؤلف�ت 

كتَّ�ب ع�صره ونق�دهم. وك�ن من �أهم �لكتب 

�لتي �أعرب عن ر�أي فيه�: �ل�ص�ق على �ل�ص�ق 

حمد ف�ر�������س �ل�صدي�ق، وح�ص�������د �له�صيم  الأ

للم�زني، و�لديو�ن للعق�د، و�لغرب�ل لنعيمة، 

و�لمو�كب لجبر�ن، و�ل�صح�ئف لمي زي�دة.

ففي مق�ل له ن�صره في �لع�م 1919م يرى 

�لكرم������ي �أن �أحمد ف�ر�س �ل�صدي�ق )1804-

دب و�أمر�ء �لبي�ن  أئمة �الأ 1887م( ه������و �أحد �

في �لقرن �لث�لث ع�صر �لهجري، ثم يتحدث 

عن ن�ص�أته ب�إيج�������ز، وينتقل �إلى �لكالم على 

كت�به )�ل�ص�ق على �ل�ص�ق فيم� هو �لف�ري�ق( 

�لذي طبع في �لق�ه������رة طبعة جديدة، بعد 

أربعة  �أن ك�ن قد طبع ف������ي ب�ري�س قبل نحو �

و�صتين ع�م�ً، فهو يحوي ت�ريخ حي�ة �لموؤلف 

أ�صف�������ره ورحالته و�صرح م� الق�ه  و�صيئ�ً من �

ي�������م وظروفه�������... ور�أى  فيه������� من محن �الأ

�لكرمي في �لكت�������ب �أمرين: ح�صن ممدوح، 

خر غير ذلك. و�لح�صن هو تو�صية �لجد  و�الآ

ب�لم������ز�ح. و�لث�ن������ي ولع �ل�صدي�������ق ب�لغريب 

و�إدخ�ل كلم�ت ج�في������ة ن�بية، ثم �إكث�ره من 

�لمتر�دف�ت �لتي يغني بع�صه� عن كله�، من 

ذل������ك قوله »مه، �صه، ��صك������ت، ��صمت«  ثم 

�صبع كلم�ت �أخرى ب�لمعنى ذ�ته، ويتلو ذلك 

ع�ص������رون متر�دف�ً لكلم������ة »ي�صجون« وبعده 

م�س  أربعون متر�دف�ً لعب�رة »�إنكم ب�الأ خم�صة و�

كنتم تخطئ������ون«. وال يخفى م� في هذ� من 

دو�عي �لملل و�ل�صجر عند �لق�رئ... ولكنه 

 
)21(

يرى ح�صن�ت �لكت�ب �أكثر من �صيئ�ته.

أم������� في وقفته عند )ح�ص�������د �له�صيم(  � 

للم�زن������ي فيرى �أن هن�������ك ميزتين في هذ� 

�لكت�ب هم�������: �ل�صخري������ة �لو��صعة �لحدود، 

و�إر�ص�������ل �لمع�ني �إر�ص�������الً طبيعي�ً لي�س فيه 

عن�������ت، وك�أنه هن� يذكرن�  أو �الإ أث������ر للتكلف � �

بعيوب كت�ب �ل�صدي�ق �ص�بق �لذكر. وبعد �أن 

يربط بين �لج�حظ و�ل�صدي�ق و�لم�زني في 

�إج�دتهم لل�صخرية، ي�صير �إلى �أن هذ� �لكت�ب 

أربعين مق�لة توزعت م� بين  حوى خم�ص�������ً و�

�أدب ونق������د وتحلي������ل و�جتم�������ع، عر�س في 

بع�صه� �إلى تحليل حي�ة �لمتنبي و�بن �لرومي 

وعمر �لخي�م وديو�ن �لعق�د وم�صرحية ت�جر 

 
)22(

�لبندقية... �إلخ.
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وفي وقفة له عند �لديو�ن للعق�د، يقول 

أن� و�ن كنت ال �أبرئ عمل �لعق�د  �لكرمي: »و�

أنن������ي �أعده م������ن �أعظم  م������ن كل عي������ب، �إال �

�لمجه������ود�ت �لفنية  �لتي ت�صدى للقي�م به� 

)23(
أدب�وؤن� في �لع�صر �لجديد. �

�أم� كت�������ب �لغرب�ل لنعيم������ة، وقد حوى 

�ثنتي������ن وع�صرين مق�لة، وطب������ع في م�صر، 

وت�صدرت������ه مقدمة للعق�د، فهو عند �لكرمي 

لم ي�صلم مم������� لحق بكت������ب �لمهجريين من 

دب �لعربي در�ص�ً ق�نوني�ً.  تق�صير في در�س �الأ

غ������الط �لكت�بية  وه������ذ� �صبب في كث������رة �الأ

ر�ء �لتي  و�بد �لمنكرة في �الآ فيه، ووف������رة �الأ

حو�ه�������، ومنه� مثاًل م� ج�ء في مق�ل »نقيق 

�ل�صف�دع« من قول لنعيمة مف�ده: �ص�ألتكم ي� 

�ص�دتي ب��صم �لعدل و�لفهم  و�لق�مو�س لم�ذ� 

ج�������ز لبدوي ال �أعرفه وال تعرفونه �أن يدخل 

على لغتكم كلمة ��صتح������م، وال يجوز ل�ص�عر 

�أعرفه  وتعرفونه �أن يدخل على لغتكم  كلمة 

تحم������م؟« وهن� يرى �لكرم������ي �أن هذ� �لر�أي 

ر�ء، لكن������ه هن� -و�لحق  يعد م������ن �أ�صخف �الآ

يق�ل- لم يعلل ل������م ك�ن ر�أي نعيمة �صخيف�ً. 

أم  فه������ل ك�ن يعتقد �أن ق������ر�ءه يعرفون ذلك، �

هو �النطب�ع غير �لمعلل؟ 

أنه ال يوجد عند نعيمة  ثم يرى �لكرمي �

دب������ي، لذ� وقع في  قو�عد مق������ررة للنقد �الأ

تن�ق�س و��صح وخ��ص������ة عندم� ق�ل: �لوزن 

�صروري لكن �لق�فية غير �صرورية، ثم ع�د 

ن   وز� وق�������ل: في �لزح�ف�ت و�لعل������ل: فال �الأ

وال �لقو�في  من �صرورة �ل�صعر. 

أي�ص�ً �إفر�طه في   ومن عيوب �لغرب�������ل �

�أحك�مه، فهو ينكر عل������ى �صوقي �ل�ص�عرية، 

ويعت������رف به� لن�صيب عري�ص������ة. ومن عيوب 

أنه يخلو م������ن تحديد دقيق للنقد،  �لغرب�������ل �

و�أن �ص�حبه -عن������د �لكرمي- �صرق  حديثه 

عن لغ������ة �لرو�ي�ت �لتمثيلية من فرح �أنطون 

ولم ين�صبه �إليه. 

ن�ص�ف  ولك������ن �لكرمي يرج������ع �إل������ى �الإ

فيق������ول: �إن �لغرب�������ل من خي������رة م� �أخرجه 

�لمه�جرون من كتب، ويرى �أن مقدمة �لعق�د 

)24(
أنف�س من �لكت�ب نف�صه. للكت�ب، �

 وك�ن للكرمي وقفة عند كت�ب �لمو�كب 

لجب������ر�ن خليل جبر�ن، فر�أى �أن جبر�ن قد 

ولع بم� �صم�������ه »�لمن�ق�صة« وتعني �أن ور�ء 

كل ظ�هر ب�طن�ً، فبين جو�نح �لموم�س نف�س 

ط�ه������رة �أنقى من ن������دى �ل�صب�������ح، وتحت 

رد�ء �لر�هب �لمتبت������ل روح �صريرة. وكت�ب 

�لمو�ك������ب لجب������ر�ن هو �أجلى �ص������ورة لتلك 

�لروح »�لمن�ق�صة«، وهو ال ينكر على جبر�ن 

�أن يرى م� ير�ه، ولكنه يعد ذلك �ص�در�ً عن 

آر�وؤه  رجل خي�لي قليل �لمعرفة و�الختب�ر، و�

ت�صر �لمجتمع �أكثر مم� تنفعه. ولم يو�صح 

آر�ء جبر�ن �لمجتمع.  �لكرمي كيف ت�ص������ر �
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كم� لم ي�ص������رح مقولة �لموم�������س �لف��صلة، 

أدبية قبل جبر�ن  وقد �أ�صبحت مو�صوع������ة �

بزمن. 

وك�ن للكرمي نظرة في كت�ب  �ل�صح�ئف 

أنه� خلقت  لمي زي�دة. وقد ر�أى في �ص�حبته �

لتك������ون �ص�عرة، ولهذ� ف�إنه������� حين تلج�أ �إلى 

كت�بة علمي������ة يخونه� �لقلم ويع�ص�ه� �لبي�ن 

ويلتوي عليه� �لق�ص������د، وهذ� هو ح�له� في 

أنه������� ال تعدم في  كت�به������� »�لم�ص�������و�ة«. بيد �

�صعره������� ونثره������� عذوبة �للف������ظ، و�صالمة 

)25(
�لتعبير.

8-   اآراوؤه في بع�ض كتاب ع�سره: 

�ص������دع �لكرمي ب�آر�ئه ف������ي بع�س كتَّ�ب 

آث�������ره �لنقدية،  ع�ص������ره في غير مو�صع من �

ف������ك�ن له �أح������ك�م تت�صل بمحم������د كرد علي 

ويو�ص������ف �لعي�صى وخليل م������ردم بك و�صفيق 

جبري وعبد �لق�در �لمغربي ور�صدي �لحكيم 

وحلي������م دمو�س و�أحمد ك������رد علي وط�نيو�س 

عبده وعب������د �لق�در ر�صيد وم�صطفى لطفي 

�لمنفلوطي.

فف������ي كت�ب �لمخت�������ر�ت ق�������ل �لكرمي 

مخ�طب�������ً محي �لدي������ن ر�ص�������: »�ص�ألتني �أن 

أنذ�  أدب�ءن� وكت�بن� و�صعر�ءن�، وه� � �أ�صف لك �

ألبي طلبك، و�إن كلفني ثمن�ً غ�لي�ً وعر�صني  �

لعد�وة بع�صهم وم�صب�تهم«. 

 ف�ص�ح������ب �لمقتب�س )محم������د كرد علي( 

»من �أكتب علم�������ء �صورية �إال �أن له في �لكت�بة 

طريقتين متف�وتتين، فمق�الته في �لمجلة �أمتن 

أبين منه�ج�ً من مق�الته في �لجريدة.  أ�صلوب�ً و� �

ولى من �لت�أني  ولعل ذل������ك ن��صئ عم� يالزم �الأ

�صر�ع«.  و�لتهذيب، وم� يقت�صي للث�نية من �الإ

لف ب�ء  »ويو�ص������ف �لعي�ص������ى �ص�ح������ب �الأ

يمت�������ز ف������ي كت�بت������ه بميزتي������ن: �ل�صر�حة 

يج�ز، فهو قليل �لكالم في كل  �لق�صوى و�الإ

أنه ن��صع  �لمو�صوع�������ت �لتي يخو�صه������� �إال �

�لحجة ي�صي������ب مف�صل �لغر�س �لذي يرمي 

�إليه م������ن �أقرب طريق و�أحكم������ه، وب�لجملة 

فه������و فيل�صوف في طريقة تفكيره، �أديب في 

�لتعبير عنه«.

»وخلي������ل مردم م������ن �لمولعي������ن ب�إ�صالح 

دب �أفه�م غريبة  �لمنطق، وله في فن������ون �الأ

لم �أره� ل�صو�ه، وعندي �أن ملكته �للغوية قد 

أو ك�دت، فلو �ن�ص������رف �إلى �إتق�ن  ن�صج������ت �

�إح������دى �للغ�������ت �لحية، ال�صتط�������ع �أن يكون 

ع�ماًل موؤثر�ً في �لنه�صة �لحديثة«. 

�صلوب   »و�صفي������ق جبري �ص�ب متن��صق �الأ

ألف�ظ������ه ويعتني  ف������ي �صع������ره ونثره ينتق������ي �

بر�صفه�. يقلد في ذلك خير �لدين �لزركلي، 

أنه �صي�صل  وي�صير عل������ى �صننه. وفي ظن������ي �

دب �لعربي �إل������ى منزلة يح�صد  ف������ي ع�لم �الأ

عليه�«. 
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 9- قيمة الكرمي النقدية: 

بين يدي ثالث �صه�د�ت في �أدب �لكرمي 

ونقده، �أواله������� �صدرت ع������ن �لك�تبة م�ري 

�لعجمي �ص�حبة مجلة �لعرو�س، و�لث�نية عن 

�ل�ص�عر بدوي �لجب������ل، و�لث�لثة عن �لمفكر 

و�لب�حث جميل �صليب�. 

أ�ص�������دت م�ري �لعجمي في �أحد     فقد �

�أعد�د مجلته������� ب�أحد مق�الت �لكرمي �لذي 

ك�نت ت������وكل �إليه �أحي�ن�������ً ت�صحيح ملزم�ت 

طب�ع������ة مجلته������� عن������د غي�به�������، وخرجت 

م������ن �لحديث عن مق�ل و�ح������د للكرمي �إلى 

دبي ومز�ي�  �لحديث عن مجمل ن�ص�ط������ه �الأ

نظ�ر �إلى مغزى  أ�صلوبه، فق�لت: �إنن� ننبه �الأ �

هذ� �لمق�ل �لجمي������ل )تريد مق�ل �لكرمي( 

وفي������ه من دقة �لح�س وعمق �لفكر في �ص�ئر 

م� يكتبه ح�صرة �لك�تب �إن�ص�ء وتعريب�ً، حتى 

حرف  يك�د �لق�رئ ي�صع������ر وهو يقروؤه �أن لالأ

أذني������ه، وم� ذلك �إال  �أ�صو�ت�ً حي������ة ترن في �

ن������ه ي�صتخرج عو�طفه م������ن نبعه� �لطبيعي  الأ

)26(
�ل�ص�في �لمتدفق م�ص�عر حية.

�أم� �صه�������دة بدوي �لجبل فق������د تن�ولت 

�لكرم������ي ن�ق������د�ً، وه� هو ذ� ب������دوي �لجبل 

ول للنقد  يق������ول فيه: »ك�ن �لكرمي �لر�ئد �الأ

دبي عند �لعرب في ه������ذ� �لع�صر. وك�ن  �الأ

ولية هن� �أ�صعب  ول. و�الأ �إل������ى ذلك �لن�قد �الأ

من�الً و�أرفع منزلة و�أعز ج�نب�ً. وقد تم�صي 

ع�صور قب������ل �أن ي�أتي عبق������ري �آخر يزحزح 

�لكرم������ي عن هذه �ل������ذروة، ال ليت�صنمه�، بل 

ليكون ج�ره على �ل�صم�ء من �أمج�ده�«. 

»وك�ن �لكرم������ي ق��صي�ً في نقده ال يه�دن 

دعي�ً وال يرحم �لزيف وال ي�ص�نع �لتهريج وال 

�صم�ء وال و�صط  يخدع ب�ل�صج������ة وال تغره �الأ

عن������ده في �لفن. ولم يكن �ص�عر�ً، ولكنه ك�ن 

أ�صر�ر �ل�ص�عرية من خي�ل  يفطن �إلى �أخفى �

و�صورة وطرب ونغم وعط������ر كلمة وتج�وب 

)27(
�أخته� �لج�رة في �لعطر و�لمو�صيقى«.

و�ل�صه�������دة �لث�لثة، ج�ءت م������ن �لب�حث 

و�لمفك������ر جمي������ل �صليب������� �ص�ح������ب كت�ب 

دبي �لحديث في �صورية،  �تج�ه�ت �لنقد �الأ

وفيه������� يرى �أن �أهم مز�ي������� �لكرمي �لنقدية 

تتمثل في: 

�صن�م �لقديمة  - �إقد�مه على تحطيم �الأ

دب �ل�صخيف �لذي يتقيد  و�لق�ص�ء عل������ى �الأ

�ص�ليب �لعتيقة. ب�لقو�لب و�الأ

دب �لعربي من  - �لعمل عل������ى �إيق�ظ �الأ

�صب�ته  وتخلي�صه من ركوده �لمزمن.

�لذ�ت������ي  �لنق������د  عل������ى  �العتم�������د   -

و�لمو�صوعي و�لبي�ني و�لتحليلي مع�ً.

- �لحر�������س على �إبر�ز م������� �صم�ه �صليب� 

�صلوب و�صخ�صية �لر�أي.  �صخ�صية �الأ

دب �لمتمردين   - �لحملة على �أدعي�ء �الأ

على �للغة. 

- �لقول بوجوب �إن�ص�ف �لن�قد وتحليه 

ب�ل�صدق و�ل�صر�حة و�لعد�لة و�لذوق �لع�م. 
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 ويوؤخذ عليه في نظر �صليب�: 

آر�ئه �النتق�دية في كت�ب من�صق.  1- عدم جمع �

2- �إهم�ل������ه قيم������ة �لثق�ف������ة �لفل�صفية 

ديب. و�أثره� في تكوين �الأ

أكث������ر م������ن عن�يته  3- عن�يت������ه ب�له������دم �

ب�لبن�ء. 

�أما نحن فنركز نتائجنا فيما يلي: 

آ - �إن �صليب� ل������م يكن محق�ً تم�م�ً في  � 

كل م������� ق�له في �لكرمي، كم������� �أغفل بع�س 

�لجو�نب من �صم�ت������ه �لنقدية. ف�إ�ص�رته �إلى 

�لنق������د �لتحليلي عند �لكرم������ي غير دقيقة، 

ف�أكثر نقد�ته لي�س فيه� �لكثير من �لتحليل، 

ي  فنح������ن ال نقع على در�س عميق متك�مل الأ

أثر فني في زم�ن������ه، وحتى حديثه مثاًل عن  �

�صفيق جبري ج�ء موج������ز�ً وع�م�ً، ولم ي�صر 

أنه مثال ك�ن �ص�عر�ً �إحي�ئي�ً ب�متي�ز. �إلى �

آخ������ر يمكن �أن  ب -  ولك������ن م������ن ج�نب �

ن������رى في �لكرم������ي ن�قد�ً ر�ئ������د�ً في دعوته 

للتركيز على �لن�س دون �ص�حبه. وهذه روؤية 

مبكرة �حت�ج �لنقد �إلى زمن طويل ليعتمده� 

أ�ص��صي�ً.  �عتم�د�ً �

ج - �إن �لكرم������ي - ف������ي نظرن� - مهد،  

م������ن خالل نقد�ته �لقوي������ة،  لن�ص�أة �لمذهب 

�لرومن�صي في �ل�صعر �ل�صوري �لحديث �لذي 

أبو ري�صة ونز�ر  ظهرت بو�كيره في �صعر عمر �

أن������ور �لعط�������ر. و�ص�هدن� على ذلك  قب�ني و�

دعو�ته �إلى هدم �لقديم �لب�لي، وحديثه عن 

لهي في نظم �ل�صعر �لذي يفي�س  له�������م �الإ �الإ

)28(
على �أطر�ف �لل�ص�ن فيكون �صعر�ً.

 د - �إن �لكرمي على �لرغم من �هتم�مه 

بتعري������ب بع�س �لن�صو�������س �ل�صردية لم يعن 

بنقد فن �ل�صرد ولم ينظر ب�صيء لفن �لرو�ية 

مث������ال. وك�ن علين� �النتظ�������ر لعقود عديدة 

لنع�ين جهود�ً نقدية جدية في هذ� �لب�ب. 

ه������� - �إن مط�لبة �صليب� للكرمي ب�لبن�ء، 

لي�صت محق������ة، ف�لن�قد يدل عل������ى مو��صع 

دبي  �لف�ص�������د و�لبلى و�لخلل ف������ي �لو�قع �الأ

�لذي يعي�������س، بملكت������ه �لتحليلي������ة، ر��صد�ً 

ح�ص��صي������ة �لن��س �لجدي������دة �إز�ء �لمبدع�ت 

�ل�صعري������ة و�لنثري������ة، ت�رك� �لب�������ب مفتوح�ً 

لل�صعر�ء و�لكت�ب ليوجدو� �لجديد �لمع�فى، 

بملك�تهم �لتركيبية. 

و - �إن ع������دم جم������ع �لكرم������ي لجه������وده 

�لنقدية ربم� يع������ود �إلى ق�صر عمره، فربم� 

ك�ن موت������ه �لمبكر ور�ء ه������ذ� �لم�أخذ �لذي 

عده �صليب� م�أخذ�ً، وم� هو كذلك. 

 ز- �إن �ص������ورة هذ� �لن�ق������د هي �صورة 

مبكرة لتي�ر�ت نقدي������ة ��صتمرت في �لعي�س 

أ�ص��صه������� �لجمع م� بين  حت������ى زم�نن� هذ�، و�

�لتر�ث و�لمع��ص������رة، و�العتم�د على �أفك�ر 

�لنق�د �لع������رب �لقدم�ء، و�لنق�������د �لغربيين 

�لمع��صرين في �لوق������ت ذ�ته. و��صت�صه�د�ته 

آر�ئه ت�صهد على ذلك. وقد  �لمتنوعة لدعم �

مرت نم�ذج عديدة منه� في ثن�ي� بحثن�.
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كاتب وباحث من �لعر�ق �ل�شقيق. ❁

ديب والقا�ص عبد امللك نوري.. الأ

يد الطالل يد الطاللم�يد الطاللم�ؤ

❁

يحت������ل عبد الملك نوري مكانة بارزة 

في تاري������خ الق�ص������ة العراقية, ب������ل اإنه 

ا�س م������ن مالمحها على الرغم صا�س م������ن مالمحها على الرغم صا�س م������ن مالمحها على الرغم  ص�ص� أ ملمح ا

من االختالف في وجه������ات النظر التي 

جاع صجاع صجاع  صدبه؛ مما دف������ع الدكتور )�صدبه؛ مما دف������ع الدكتور )� أ ت صت صت ا صدر�صدر�

العاني( للقول ف������ي مجلة اتحاد الكتاب 

دباء في العراق: لم يحدث في تاريخ  واالأ

سثار قا�سثار قا�س عراقي  الق�صة العراقي������ة اأن اأ

أث������اره عبد  عج������اب والنفور ما ا م������ن االإ

 )1(
الملك نوري.

إلقول يعبر عن �إلقول يعبر عن �إ�شكالية �أدب  � والبد �أن هذ�

عبد �لملك ن������وري �لتي توحي بالديناميكية 

ية شية شية  شلنف�شلنف� اي������ا شاي������ا شاي������ا �لفكرية و�لفنية و� شلق�شلق� �وغز�وغز�رة �

أثارها, باعتباره مج������دد�ً بقدر ما هو  �لت������ي �

�لر�لر�ئد  أو � �لعر�لعر�قية, � ������ة ش������ة ش������ة � شلق�شلق� ّئ������د من رّوئ������د من رّو�د � ر�

�لعر�لعر�قية  ة شة شة � شلق�شلق� �لتقليدي �ل������ذي حاول نقل �

م������ن تياره������ا �لو�قعي �الجتماع������ي �لنقدي 

������ط ش������ط ش������ط �لقرن  ش�ش� أو� ��ال ����ال ����ال � � خ���� خ��� �ل������ذي كان مهيمناً

فة شفة شفة  شل�شل� خ������رى: � ف������ة شف������ة شف������ة �الأ شل�شل� إلع�شري������ن �إلع�شري������ن �إل������ى � �

أو ب�شكل �أدق رفد ذلك  �لفنية �لتجديدي������ة. �

عبد �لملك نوري من خيرة �لق�شا�شين �لعر�قيين و�أغناهم فنا و�شاعرية.

د�ب ع�م 1975م. �ل�صياب- مجلة �الآ
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عيد الم�ضامين ضعيد الم�ضامين ضعيد الم�ضامين  ضالتيار بدماء جديدة على �ضالتيار بدماء جديدة على �

عيد البناءات ضعيد البناءات ضعيد البناءات  ضية, وعلى �ضية, وعلى � ية, وعلى �ضية, وعلى �ض ضاالجتماعية والنف�ضاالجتماعية والنف�

واء, بغ�ض النظر عن ضواء, بغ�ض النظر عن ضواء, بغ�ض النظر عن  ضواء ب�ضواء ب� واء ب�ضواء ب�ض ضكلية �ضكلية � كلية �ضكلية �ض ضالفنية ال�ضالفنية ال�

درجة نجاحاته في هذه المهمة.

كالية ضكالية ضكالية  ض�ض� وبادئ ذي بدء اأعترف اأن هذه االإ

الموج������ودة في اأدب عب������د الملك نوري هي 

ا اهتمامي با اهتمامي باأدب������ه الملغز والمربك  ������رض������رض������ّر ضوراء �ضوراء �

ة هذا ضة هذا ضة هذا  ض������اب جيل������ه, خا�ض������اب جيل������ه, خا� ������اب جيل������ه, خا�ل������ى كت������اب جيل������ه, خا�ل������ى كتَّ اإ ضبالقيا�������ضبالقيا�������ض

ل حدود ضل حدود ضل حدود  ضدبه الذي ي�ضدبه الذي ي� أ ب في ضب في ضب في ا ضالتنوع والخ�ضالتنوع والخ�

ضالتناق�������ض وااللتبا�ضالتناق�������ض وااللتبا�ض -واأحيان������اً الغمو�ض- 

كتعبير عن القل������ق الروحي الداخلي العميق 

اأخرى, والذي لم يكن  حيناً, والعظيم اأحياناً

ة العراقية التقليدية.ضة العراقية التقليدية.ضة العراقية التقليدية. ض في الق�ض في الق� معروفاً

دب���ي  الأ النق���د  اأن  اأعتق���د  ف�إن���ي  ل���ذا 

�ع�ع�دة قراءة  إالعراقي �سيعود م���رات متعددة لإالعراقي �سيعود م���رات متعددة ل

ة, سة, سة,  س�س� �مة وعبد الملك نوري خ�مة وعبد الملك نوري خ� �اد ع�اد ع� ّجيل الرّواد عجيل الرواد عجيل الرّو

�سد  يب السيب السيب الأ سبحيث يكون لعبد الملك نوري ن�سبحيث يكون لعبد الملك نوري ن�

�ف���ي ه���ذه الق���راءات, كلم����ف���ي ه���ذه الق���راءات, كلم���� تط���ور المجتمع 

�م�م�ت الروحية  �هتم�هتم� �وا�ستقر وظهرت مع�وا�ستقر وظهرت مع�لم ال

ل في سل في سل في  س�س� � ه���و ح� ه���و ح� ����ة العراقية -)كم����ة العراقية -)كم� ���ة العراقية -)كمس���ة العراقية -)كمس سف���ي الق�سف���ي الق�

ة(- سة(- سة(-  س�س� �ل التكرل���ي: الرج���ع البعي���د خ�ل التكرل���ي: الرج���ع البعي���د خ� �عم����عم���� اأ

�عم����عم����ق: رواي���ة  وب���رزت اإل���ى الن���ور رواي���ة الأ

الم�ستقبل!!

دب عبد الملك  ة معمق������ة ضة معمق������ة ضة معمق������ة الأ ضي������ة درا�ضي������ة درا� أ وا

كالي������ة المتمثلة ضكالي������ة المتمثلة ضكالي������ة المتمثلة  ض�ض� ف ه������ذه اضف ه������ذه اضف ه������ذه االإ ضتك�ضتك� تك�ضتك�ض ضن������وري �ضن������وري �

الن حدود ضالن حدود ضالن حدود  ض������ب اللذي������ن ي�ض������ب اللذي������ن ي� ������ب اللذي������ن ي�ض������ب اللذي������ن ي�ض ضبالتن������وع والخ�ضبالتن������وع والخ�

�لتن�ق�س و�اللتب��������س، �لملغز و�لمربك، كم� 

ر�س �لتي جمعت بطريقة  في ق�صة ن�صيد �الأ

تركيبية/ توليفّية غريبة بين ت�أثير�ت فل�صفية 

مث�لية و�صوفية وبين رغبة م�رك�صية التح�د 

ر�صية  �لمظلومين في جميع �أرج�ء �لكرة �الأ

كجزء من �نتم�ئه للتي�������ر �لوطني �لي�ص�ري، 

ورغبت������ه في �أن يك������ون ل�صيق�ً به������ذ� �لتي�ر 

خالل فت������رة �لن�ص�ل �لثوري �صد �ال�صتعم�ر 

�لم�صتغلة..  و�لفئ�������ت  �لرجعية  و�لحكوم�ت 

ى و�التج�ه�ت و�لثق�ف�ت  وبقدر م� ك�نت �لروؤ

تتد�خل في فكر وثق�ف������ة عبد �لملك نوري 

أي�ص�ً ك�نت  أ�ص�ليبه �لفنية وقدر�ته هي � ف�إن �

تتد�خل، بحك������م �صي�دة �لمرحل������ة �لو�قعية 

�الجتم�عي������ة �لنقدية، وبرغب������ة من �لق��س 

لكت�بة ق�ص������ة جديدة تو�صع من �صف�ف هذه 

أ�ص�لي������ب جديدة  �لو�قعي������ة وت�صي������ف �إليه� �

أو ��صتخدمته�  كثيرة ك�ن������ت ق������د قدمته������� �

أ�صل������وب تي�ر  �لق�ص������ة �لع�لمي������ة بم������� فيه� �

�لوعي/�لفال�س ب�ك/ �لمونولوج- �لحلمية- 

�صو�ت �لمتع������ددة- �لتحليل �ل�صيكولوجي  �الأ

و�لغور �إلى �أعم�ق �لنف�س �لب�صرية- �لكث�فة 

�ل�صعرية- تد�خل �لفن������ون و��صتع�رة �لق�صة 

م������ن �لم�صرح )وقد �صغف عب������د �لملك بهذ� 

م������ر وظهر جلي�ً ف������ي �لعديد من ق�ص�صه  �الأ

�لمتقدم������ة و�لمت�أخرة �صو�ء ب�صو�ء( �إلى �آخر 

هذه �لق�ئمة.
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وق������د ال ي�صتطي������ع �لق�رئ �لع�������دي فهم 

خر..  هذه �لتد�خالت بع�صه� مع �لبع�س �الآ

�لتد�خ������الت و�لتن�ق�ص�ت �لت������ي ربم� تكون 

أو ثق�ف�ت مت�صعبة،  ور�ءه� �صخ�صي������ة قلقة، �

أو رغب������ة ف������ي ��صتعر��������س ه������ذه �لثق�ف�ت  �

�لمنوعة!!

أو  �إنَّ درج�ت نج�ح عب������د �لملك نوري، �

�إخف�ق�ته، هي �ل�صب������ب ور�ء �الختالف في 

فع�������ل �لنقدية �لتي  أو ردود �الأ أدبه، � تقيي������م �

عج�ب و�لنف������ور في موقفين  عب������رت عن �الإ

أ�صم�هم� �لدكتور  أو فريقّي������ن � متع�ر�صّي������ن �

)�لع�ن������ي( بفريق������ي �لمعجبي������ن و�لخ�صوم، 

و�إن ك�ن �أحد م������ن �لفريقين لم ينكر موقعه 

�لري�������دي وجهوده �لحثيثة ف������ي دفع �لق�صة 

�لعر�قي������ة لمو�قع �أف�صل؛ عل������ى �لرغم من 

ق�ص������وة �لمالحظ�ت �ل�صلبي������ة �لتي طرحه� 

ل������ه �أحمد( في  أ�صت�ذن������� �لمرحوم )عبد �الإ �

م� كتبه عن عبد �لمل������ك نوري، �إ�ص�فة �إلى 

دبه في  مجموعة �الته�م�ت �لت������ي وجهت الأ

�لت�صل������ط على بع�������س �لنم�������ذج �لق�ص�صية 

أو �إع�������دة  �لع�لمي������ة ومح�ول������ة تقليده�������، �

أو لنقل عبرت عن قوة ت�أثره  ��صتن�ص�خه�������.. �

بتلك �لنم�ذج؛ و�فتق�������ر بع�س ق�ص�صه �إلى 

أ�صك�ل فنية ث�بتة ومحددة. �

كم� �تهمت بع�س كت�ب�ته ب�هتم�م�ت ذ�ت 

طبيعة برجو�زي������ة، خ��صة فيم� يتعلق بميله 

أو �لجنوح نحو �لت�ص�وؤم  للفل�صفة �لوجودي������ة �

عالء من  و�لعبثي������ة في �أو�خر كت�ب�ته، مع �الإ

 
)2(

�ص�أن �صارتر �لذي و�صفه ب�لعظيم.

وف������ي كل �لح�������الت ف�إن �إع�������دة قر�ءتن� 

لعبد �لملك ن������وري نبهتن� �إلى وجود تطرف 

ومب�لغة عند فريق �لمعجبين، مق�بل �لحدة 

و�لخ�صونة في �لجهة �لث�نية )فريق �لخ�صوم( 

أدبه!! من خالل �لنقد �لمكتوب عن �

عج�������ب �لز�ئدين  وكم������� �أن �لح������ب و�الإ

يمكن �أن يوؤدّي� �إلى تط������رف، يف�صي �أحي�ن�ً 

�إلى �لمغ�الة و�البتع�د ع������ن ج�دة �ل�صو�ب؛ 

خرين، كم� �ت�صح  بله و�إلى �إلغ�ء حق������وق �الآ

ف������ي بع�س مالحظ�������ت �لتكرلي عن �صديق 

عم������ره عبد �لملك نوري حي������ن عّده �لق��س 

ول في �لعر�ق، معتبر�ً �أن �لنت�ج  �لحقيقي �الأ

�لعر�ق������ي �لق�ص�ص������ي كله -خ������ال نت�ج عبد 

�لملك نوري- يجب �أن يرمى في مي�ه دجلة 

 )3(
أدب�ء �إطالق�ً. ن منتجيه لي�صو� � ؛ الأ

لـــذ� �أرى �أن �لمعادلـــة �لنقدية �لحيادية 

��لمو�صوعيـــة هـــي �لتـــي ت�صع عبـــد �لملك 

نوري فـــي �لمكان �ل�صحيـــح �ال تقف فقط 

عنـــد تجاربه �لفنيـــة �م�صعاه لكتابة ق�ص�ض 

فنية جديدة بقدر مـــا توؤكد على �هتماماته 

ن�صانية �لعالية؛ �إذ �إن  �لر�حية ��لنف�صية ��الإ

بـــد�ع �لفني ��ل�صمو  �لخيـــط �لر�بط بين �الإ

ن�صاني ملمو�ض في �أدب عبد �لملك نوري-  �الإ
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مر �لجوهري  كثر �أهمية، �أ� �الأ مر �الأ �هـــو �الأ

بد�ع. في مجمل حركة �الإ

م������ن �لو��ص������ح، �إذن، �أن ثم������ة فريقي������ن 

متخ��صمي������ن �أو مت�ص�رعي������ن ف������ي �ل�ص�حة 

ربعيني�������ت  �الأ عق������دي  خ������الل  �لثق�في������ة 

و�لخم�صيني�ت من �لقرن �لم��صي: �أحدهم� 

ولوية لهم������وم ومت�ع������ب وم�ص�كل  ي�ص������ع �الأ

مة.. ويتمثل هذ�  �لجم�هير وق�ص�ي� �لبلد و�الأ

�������ب �لو�قعية �الجتم�عية  �لفريق بمجمل كتَّ

أو  �لنقدي������ة )�لنق���دي������ة ب������دل �ال�صت��ر�كية، �

�لمع�����������دل �لمو�ص��وعي له�������(، ويق���ود ه���ذ� 

�لفري������ق »ذ� �لنـــون �أيوب« ومعظ������م �لكتَّ�ب 

�لمرتبطين حزبي�ً ب�لي�ص�ر �لعر�قي.

�أم� �لفري������ق �لث�ني ف�إنه ك�ن ي�صعى، دون 

ولوية، �إلى كت�بة وبلورة فن جديد 
�إلغ�ء تلك �الأ

يتم��ص������ى م������ع روح �لع�صر وم������� و�صلت �إليه 

�لتطور�ت �لفنية ف������ي �لع�لم. وقد برز عبد 

�لمل������ك نوري ورفيق عمره )ف������وؤ�د �لتكرلي( 

م�مية من ذلك �لفريق. �إلى �لو�جهة �الأ

ن عب������د �لملك نوري ق������د كتب ون�صر  والأ

آر�ئه �لجدي������دة ب�لفن ع�مة، وفن  وعبر عن �

�لق�صة �لق�صيرة خ��ص������ة، فقد �أ�صبح هدف�ً 

أو ب�صكل �أدق خ�صوم فريق �لحد�ثة  لخ�صومه: �

و�لتجديد في �لق�صة �لعر�قية يوم ذ�ك.

❁    ❁    ❁

مر �إن �أدب عبد �لملك نوري  في و�قع �الأ

يحمل بين طي�ت������ه كل تن�ق�ص�ت و�إ�صك�لي�ت 

دب �لعر�ق������ي، وخ��ص������ة ف������ي �لمرحل������ة  �الأ

أو  أديب�ً � نن� قلم� نجد � ول������ى، الأ �لت�أ�صي�صية �الأ

أو �أن �أدبه ال ت�صوبه  ق��ص�������ً مكتمل �لتجربة. �

�ص�ئبة وجيد مئة ب�لمئة. ولذ� فيمكنن� و�صف 

�أدب عبد �لملك نوري ب�لعملة ذ�ت �لوجهين 

يج�ب������ي و�ل�صلبي. و�لكثير مم�  كم� يق�ل: �الإ

قي������ل في �أدبه �صحي������ح، �إذ� م� ��صتثنين� روح 

أو �لدو�فع  �لمغ�������الة و�لتطرف و�لجو�ن������ب �

ذ �إن  يديولوجية ت�رة �أخرى؛ �إ �لذ�تية ت�رة، و�الأ

مجرد �إع�دة قر�ءة �أعم�له في �لقرن �لو�حد 

أة  و�لع�صري������ن، و�إع�������دة طبع �أعم�ل������ه مجتز�

أع������د�د خ��صة  وك�مل������ة، و�إ�ص������د�ر ملف�ت و�

دبي������ة �لمتنوعة.. �إلخ  عن������ه في �لمجالت �الأ

أدبه،  يعتبر دلياًل ق�طع�ً و��صح�ً على �أهمية �

أو �لوجه �ل�صلبي ب�لقي��س  و�صعف �لج�ن������ب �

دبي �ل�صخ�صي، وب�لقي��س �إلى  �إلى منجزه �الأ

ع�صر�ت �لكتَّ�ب -�إن لم �أقل �لمئ�ت- �لذين 

أ�صم�وؤهم، بمجرد  م�تت منتج�تهم، وخب������ت �

تق�عده������م من �لوظيفة �لتي ك�نت توفر لهم 

دب�ء �لذين وقفت  دعم�������ً �إعالمي�ً، وكذلك �الأ

ور�ءهم �أح������ز�ب دفعتهم �إل������ى �صهرة قد ال 

حي�ن. ي�صتحقونه� في كثير من �الأ

وهكذ� علين� �أن ن�صتعر�س ب�إيج�ز مو�قف 

آر�ء �أهم �لذين �هتم������و� ب�أدب عبد �لملك  و�
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أ�ص�دو�  أو � نوري، وكتبو� عن منجزه �لثق�في، �

خر  ب�أه������م �أعم�له، قب������ل �أن ندر�س �لوجه �الآ

أو تن�ق�ص�ته و�لجو�نب  لعبد �لملك ن������وري، �

�ل�صلبية في بع�س ق�ص�صه. ثم نت�بع �لتطور 

أ�صلوبه و�هتم�م�ته �لفنية  �لذي ح�صل ف������ي �

و�لفكرية على ح������ّد �صو�ء، قبل �إ�صد�ر حكم 

أو �لمك�نة  نج�ز � نقدي على مجمل ذل������ك �الإ

�لتي يحتله������� كمثقف و�إن�ص�������ن ب�صكل ع�م، 

وكر�ئ������د مبدع ف������ي م�ندر�صه م������ن مالمح 

أ�ص��صية للق�صة �لعر�قية ب�صكل خ��س. �

اأهميـــة عبـــد الملك نـــوري فـــي الق�سة 

العراقية

أكثر  �إذ� ك�ن �ل�صي������د هاتـــف �لثلـــج ه������و �

دب عب������د �لمل������ك ن������وري،  �لمتحم�صي������ن الأ

و�لع�ملي������ن على �إحي�ئه، ف�������إن �لمبدع فوؤ�د 

�لتكرلي من �أهم �لمعجبين ب�أدب عبد �لملك 

نوري.. كم� �أن )علي جو�د �لطاهر( من �أهم 

�لنق�د �لذين �أكدو� ري�دته �لفنية في �لق�س 

�لعر�ق������ي، وخ��ص������ة في مجموعت������ه �لث�نية 

ر�س«.  »ن�صيد �الأ

طن�ب، �أو حتى  وبعي������د�ً عن �لمب�لغة و�الإ

ك�ديمية �لمنهجية، ب������ل قريب�ً من  �للغ������ة �الأ

�للغة �ل�صف�فة �لتي تتلم�������س �لظالل �لفنية 

بوي������ة بي������ن �لمبدع  و�لعالق������ة �لروحي������ة �الأ

و�صخ�صي�ت������ه، فق������د ح�������ول �لق��س محمد 

أي�ص�������ً، �أن ي�صيد بمجمل  خ�صير، �لمب������دع �

ب �لروحي( من خالل كلمته في  كت�ب�ت )�الأ

قالم  �لملف �لخ��س �ل������ذي �أعدته مجلة �الأ

 
)4(

عن عبد �لملك نوري.

وم������ع �أن �لدكتور �صج�ع �لع�ني �بتعد في 

هذ� �لملف عن �إعط�������ء حكم نقدي مطلق، 

وح�ول در��صة وجه�ت �لنظر �لمختلفة، لكنه 

همية على �لرغم  م�������ل ب�تج�ه توكيد هذه �الأ

من مالحظ�ته �ل�صلبية، خ��ص��ة فيم� يتعل�ق 

ب�ص��������كل ق�ص�س عب��د �لمل������ك ن��وري.. ف��ي 

�صت�ذ )يحيى ع�رف �لكبي�صي(  حي��ن �ص�عى �الأ

في مق�لت������ه )عبد �لملك نوري في �لخط�ب 

�لنقدي �لعر�قي( �إلى مت�بع��ة �أغ�لب م� كت�ب 

عن �لق��س ب������دء�ً من كلم��������ة �ل�ص���عر ب�در 

د�ب ع���م 1957م  �ص�كر �ل�صي�ب في مجلة �الآ

�لتي و�صفته بخير �لق�ص��صين و�أغن�هم فن�ً 

و�ص�عري������ة و�نته�ًء بقول �لن�قد )عبد �لجب�ر 

عب��������س( ب�أن تقلي������د �لنق������د �لق�ص�صي في 

�لعر�ق �إنم� بعث على يد عبد �لملك نوري، 

م�صتند�ً �إلى �لمالحظ�ت و�لخو�طر �لنقدية 

�لت������ي ك�ن يكتبه� �لق��س ن������وري، مم� جعل 

مو�هبه تتع������دد �إذ� م� �أخذن� بعين �الهتم�م 

أي�ص�������ً �لم�ص�ريع غير  كت�ب�ت������ه �لم�صرحية و�

�لمكتملة لكت�ب������ة ف�صول من رو�ي�ت، وحتى 

ق�ص�ئ������د �صعرية على عهدة مح������رر �أعم�له 

�صت�ذ ه�تف �لثلج. �لق�ص�صية �لك�ملة �الأ
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�صم�������ء �لنقدية �لتي وردت في مق�لة  �الأ

أثن�������ء تحليل������ه  )يحيــــى عــــارف �لكبي�صــــي( �

للخط�ب �لنقدي �لعر�قي كثيرة ومن �أجي�ل 

مختلفة، و�أغلبه� ت�صيد بموهبة عبد �لملك 

ر�ء  أو �الآ �صم�������ء �لنقدية � ن������وري بم� فيه� �الأ

�لنقدية �لت������ي يمكن �أن نقف عنده� الحق�ً 

عن������د �لحديث ع������ن خ�صوم عب������د �لملك 

نوري كم� ك�ن ق������د و�صفهم �لدكتور �صج�ع 

�لع�ني.

�صم�������ء �لنقدية �لتي  ومن �أهم ه������ذه �الأ

تعطي �أهمية لعبد �لملك نوري، خ��صة من 

ن�حي������ة �لري�دة �لفنية، هو فا�صل ثامر فيم� 

كتبه ع�م 1987م من �أن �لق��س عبد �لملك 

ن������وري يعتبر بحق �لر�ئ������د �لحقيقي لحركة 

 
)5(

�لتجدي������د �لق�ص�ص������ي ف������ي �لخم�صين�ت

كم������� ورد ف������ي مق�لة يحي������ى �لكبي�صي قول 

ع�������م  للدكتور)مح�صــــن جا�صــــم �لمو�صــــوي( 

1984م: »تب������دو م�صيرة عب������د �لملك نوري 

ح�فلة ب�لتجري������ب و�لت�صحيح و�لمر�جعة«، 

في �لوق������ت �لذي عده �لن�ق������د عبا�ض عبد 

جا�صــــم م������ن رو�د �لو�قعي������ة �لجدي������دة مع 

�لتكرلي وفرم�ن....

وقد ��صتنت������ج د�ر�س �لخط�������ب �لنقدي 

�صت�������ذ �لكبي�صي �أن �لكثيرين قد  �لعر�قي �الأ

عدو� عب������د �لملك ن������وري م������ن رو�د �لتي�ر 

�ل�صيكولوجي في �لق�صة �لعر�قية وذكر منهم 

�لك�تب موؤي������د �لطالل و�لن�ق������د ب��صم عبد 

�لحمي������د حمودي �لذي جعل من عبد �لملك 

أة في دخول تجربة �إع�دة  كثر جر� ن������وري »�الأ

ك�صف �لنف�������س من خالل مدر�ص������ة �لتحليل 

�لنف�صي«.. �إ�ص�ف������ة �إلى عب�رة �لدكتور عمر 

أف�������د بكت�به �ل�ص�������در ع�م  �لط�ل������ب �لذي �

1978م ب�������أن عب������د �لملك ن������وري قد »�صب 

�هتم�مه على �لحركة �لنف�صية �لد�خلية«.

ن معظم مالحظ�ت د. عمر �لط�لب  والأ

له �أحمد- قد ج�ءت  أ�صت�ذن� عبد �الإ -وكذلك �

في غير �ص�لح عب������د �لملك نوري، و�صنقف 

عنده� في معر�س �لحديث عن خ�صوم عبد 

�لملك نوري، لك������ن ثمة �إ�ص�ر�ت �إيج�بية في 

بع�س م� كتب�ه عن �لق��س عبد �لملك. 

كم� �أن ثمة در��صة للدكتور جميل ن�صيف 

�لتكريت������ي تتن�ول �أعم�ل عب������د �لملك نوري 

قالم، لكنن� ال نريد  �لم�صرحي������ة في مجلة �الأ

�لوقوف عنده� – على �لرغم من �أهميته�- 

نه� خ�رج �خت�ص��صن������� ومو�صوع در��صتن�،  الأ

قالم  بع�ص�ً  بل �صنقتب�س م������ن عدد مجلة �الأ

من �صه�دة �لق��س )مه������دي عي�صى �ل�صقر( 

�لذي �عتبر عبد �لملك نوري رمز�ً مهم�ً مع 

�ص�رة �إلى وجود ط�بع روم�ن�صي في بع�س  �الإ

ق�ص�صه.

أم������� �صه�دة �لق��������س مو�صى كريدي فقد  �

أف�������دت ب�أن �لق�ص������ة �نتقلت عل������ى يده من  �
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)�لح�صي( �إلى )�لروؤي������وي( ومن )�لخط�بي( 

�إل������ى )�ل�صع������ري( دون تخل ع������ن �حتم�الت 

�لو�قع وموحي�ته- بل �عتبره ر�ئد�ً بحق لفن 

�لق�صة �لق�صيرة �لجديدة في �لعر�ق.. ولي�س 

)6(
هذ� بقليل.

يج�بية  ه������ذه هي معظ������م �لمو�ق������ف �الإ

�لت������ي قيل������ت ف������ي �أدب عبد �لمل������ك نوري، 

و�ص�أ�صيف له� -في كت�������ب خ��س ك�مل عن 

عبد �لملك نوري- جو�نب �إيج�بية كثيرة من 

خالل در��صتي لنم�ذجه �لق�ص�صية �لبديعة، 

وخ��صة �ل�صخ�صي�ت �لمتوحدة �لغريبة ذ�ت 

�صك�لي، �إ�ص�فة �إل������ى �هتم�م�ته  �لط�ب������ع �الإ

�لروحي������ة و�ل�صيكولوجي������ة وذلك من خالل 

قر�ءة معمقة لمج�ميع������ه �لق�ص�صية، ق�صة 

ق�ص������ة، ح�صب تو�ريخ �صدوره�������.. مع �إلق�ء 

أ�صك�ل �لتط������ور �للولبي �لذي  �ل�صوء عل������ى �

أ�صل������وب �لك�ت������ب، و�لفروق بين  ح�ص������ل في �

ن�ص�نية( و�لنم�ذج  ولى )ر�صل �الإ مجموعته �الأ

�لق�ص�صية �لمتطورة، بدء�ً من كت�بته لبع�س 

ر�س( ومرور�ً  ق�ص�������س مجموعة )ن�صي������د �الأ

بق�ص������ة مع�ن�������ة وق�ص������ة »نزه������ة«، و�نته�ًء 

بف�صلين لرو�ية ل������م تكتمل �أطلق عليه� ��صم 

أة �صغيرة(. غي������ر �أن علين� �أن  )�أحالم �م������ر�

خر من عبد �لملك  ن عند �لوجه �الآ نقف �الآ

نوري، �لوجه �ل�صلبي!!

خر لعبد الملك نوري الوجه االآ

على �لرغم م������ن �أن عب������د �لملك نوري 

تم�ه������ى وتد�خل م������ع نم�ذج������ه �لق�ص�صية 

)�أبط�له: �صخ�صي�ته �لمحورية و�ل�ص�ندة على 

حد �صو�ء(، ونزل معهم �إلى �أر�س �لو�قع وق�ع 

د �أن يالم�س جوعهم  حي�تهم �الجتم�عية ، وك�

وحرم�نهم و�صعوبة عي�صهم- بل تب��صط معهم 

في حميمية �إن�ص�نية كبيرة لينطقهم ب�للهجة 

�ل�صعبية �لت������ي يتكلمون به�������، وليقترب من 

أ�صلوب �لو�قعية �الجتم�عية �لنقدية  �لو�قع و�

آن������ذ�ك.. و�لتي ربم� ك�ن  �لتي ك�نت �ص�ئدة �

ن�ص�ني������ة و�ال�صتر�كية  يوؤمن حق�������ً بقيمه� �الإ

ط�������ر �لع�م؛ لكنه ب�لوقت  ب�صكل �ص�دق وب�الإ

ذ�ت������ه ك�ن يريد �أن ي�صتخدم مح�والته �لفنية 

آر�ءه �لنقدية �لتي �مت�زت ب�لجدة  �لتجريبية و�

آن������ذ�ك، و�لتي ك�نت  و�لتجدي������د و�لحد�ثة �

جنبية وقر�ء�ته �لمختلفة  �نعك��ص�ً لثق�فته �الأ

ميركي  دب �لع�لم������ي )�لرو�ص������ي و�الأ ف������ي �الأ

نجلي������زي و�لفرن�ص������ي على ح������د �صو�ء(  و�الإ

فجعل من بع�س نم�ذجه و�أبط�له �ل�صعبيين 

�لذين يفتقرون �إلى �لثق�فة �لع�لية و�لمعرفة 

أو ي�صعرون  �لو��صعة ينطقون بم� يهوى ويحب، �

فك�ر �لرفيعة �ل�ص�مية  ب�صعوره، ويفكرون ب�الأ

ذ�ته� �لتي يفكر هو فيه�.. �أي يخرج دو�خله 

و�أح��صي�ص������ه �لعميقة وي�صقطه� على نم�ذجه 

و�أبط�ل������ه ،كم������� تم�ه������ى مع )ف�ي������ق( بطل 
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ر�س �ل������ذي ر�ح ي�صرح لن� �لفل�صفة  ن�صيد �الأ

غريقي  �إلى �لفيل�صوف �الإ بيقورية -ن�صبة  �الأ

لم�نية  أبيقور- ويدع������ي قر�ء�ته للفل�صفة �الأ �

)ك�نط ونيت�صه.. وغيرهم�(.

وكج������زء من هذ� �الهتم�������م و�لت�أثر ف�إن 

أو  أ�صلوب تي�ر � عبد �لملك نوري ر�ح ي�صتخدم �

مجرى �لوعي �لذي ك�ن يعد �صرعة �لرو�ية 

آنذ�ك، وقم������ة تطور  جنبي������ة/ �لغربي������ة � �الأ

تج�ربه������� �لفنية.. ��صتخدم������ه كو�صيلة فنية 

يخ�ص������ع له� بع�س تلك �ل�صر�ئح �الجتم�عية 

ح��صي�س  �لب�ئ�صة �لمفتقرة �إل������ى �لثق�فة و�الأ

�لمرهفة.

�صلوب �لع�لي  �إن ��صتخد�م مثل ه������ذ� �الأ

رفيع �لتقنية -�لذي ظهر في كت�ب�ت جوي�س 

و)برو�ص������ت( و»فرجيني������� وول������ف« وفوكنر، 

و�آخري������ن غيرهم- يتطلب مه�������رة وحرفية 

ع�ليتي������ن حت������ى م������ع نم�������ذج و�صخ�صي�ت 

برجو�زي������ة �أو مثقفة ثق�فة برجو�زية . ولذ� 

ف�ن )ف������وؤ�د �لتكرلي( �لذي ك�ن يت�بع تجربة 

عب������د �لملك ن������وري ويتف�عل معه�������: )يفيد 

وي�صتفي������د �أكثر(- بله ي�صجعه� ويجعله� ميزة 

��صتثن�ئية ومفخرة لعبد �لملك نوري، و�لذي 

�صل������وب ذروته في رو�ية )�لرجع  بلغ بهذ� �الأ

أي�ص�������ً ب�للب�س ذ�ته �لذي ك�ن  �لبعيد(، وقع �

ق������د وقع فيه عبد �لملك نوري و�أنطق بع�س 

آنف�ً بلغة  أبط�������ل رو�يته �لمذك������ورة � نم�ذج و�

غير لغتهم، �أو منطق غير منطقهم، و�أ�صفى 

على م�ص�عرهم م� ين�ق�س وعيهم ودرج�ت 

م������ر فيم� لو   �الأ
ّ
ثق�فته������م حت������ى �لتب�س علي

أم بل�ص�ن �لطفلة  أ بل�ص�ن )�لتكرلي( � كنت �أقر�

أو �ل�صوت �لمخ�ص�س له�  )�صن�������ء( ب�لف�صل �

في �لرو�ية؟!

مع �أن عبد �لملك نوري ك�ن قد �لتقط في 

ن�ص�نية، ن�صيد  وليتين )ر�صل �الإ مجموعتيه �الأ

ر�������س( �لكثير من �ل�صر�ئ������ح �الجتم�عية  �الأ

�له�م�صية و�لمغم������ورة ليتم�هى معه� ويعلي 

�صو�ء  �أ�صو�ته� �لمكتومة �لمنفردة، ويلقي �الأ

�لك��صفة على بوؤ�صه������� ومحنته�، بحيث خلق 

لن� نم�ذج ق�ص�صية مميزة تك�د ال تن�صى في 

أنه لم ينجح  ت�ريخ �لق�صة �لعر�قي������ة.. غير �

تم�م�ً ف������ي طرق تن�وله������� ومع�لجته�، فبد� 

أو �لتكنيك  �صلوب � �لتن�ق�س و��صح�ً بي������ن �الأ

�لفني �لذي �عتمده �لق��س وبين وعي وفطرة 

تلك �لنم�������ذج �لب�ئ�صة �لت������ي غ�لب�ً م� تكون 

حو�ل تحول  أو ف������ي �أح�صن �الأ أمي������ة ج�هلة، � �

أبو�ق  �لكثير م������ن تلك �لنم�ذج �إل������ى مجرد �

تردد م� يريد هو قول������ه، �أو مجرد م�ص�جب 

يعلق عليه� همومه و�نفع�الته �ل�صخ�صية في 

عملي�ت �إ�صق�ط نف�صية!!

وك�ن هذ� �لتن�ق�س هو �لرئي�س في �أدب 

�ص��صية؛  أو نقطة �صعفه �الأ عبد �لملك نوري، �

�إذ خ�صع �لك�تب لمفهوم �لو�قعية �لتب�صيطية 
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أو  أبو�ق � وجعل من �أبط�ل������ه ونم�ذجه مجرد �

�أ�صد�ء ت������ردد م� يريد �لتعبير عنه، و�إن ك�ن 

قد �صعى ف������ي ق�ص�صه �لالحقة للتغلب على 

�صك�لية من خالل مح�والته في و�صع  هذه �الإ

أو بين  �لم�ص�فة �لمطلوبة بينه وبين نم�ذجه، �

�لذ�تي و�لمو�صوعي، وقطع »�لحبل �ل�صري 

�لذي يرب������ط �لبطل بموؤلفه« على حّد تعبير 

بد�ع �لفني عند  ب�ختين حين در�س ق�ص�ي� �الإ

؛ وذلك من �أجل �أن ت�صبح 
)7(

دوي�صتويف�صك������ي

أو م�صتقل������ة.. �صخ�صي�ت  �صخ�صي�������ت ن�مية �

ونم�ذج غير م�صطحة، دين�ميكية حية، حتى 

و�إن ر�صم������ت و�صورت م������ن خالل وعي طفل 

بريء كم� في ق�صة »نزه������ة« �لتي نجح به� 

أو  ف������ي �إلغ�ء ه������ذ� �لتن�ق�س بي������ن �لوعيين �

�لروؤيتي������ن: وعي �لطفل ووع������ي �لكبير من 

جهة، ووعي �لك�تب ونم�ذجه �لق�ص�صية من 

جهة ث�نية.

❁    ❁    ❁

بع������د �أن تحدثن������� ع������ن نقط������ة �ل�صعف 

�ص��صي������ة في ق�ص�س عب������د �لملك نوري،  �الأ

�لمتمثل������ة بتن�ق�س �لوعي �أو غي�ب �لم�ص�فة 

بين وعي وفكر �لك�تب من جهة، وبين م�صتوى 

نم�ذجه و�أبط�له من جهة ث�نية، حين خ�صع 

لمفه������وم �لو�قعية �لتب�صيطية وجعل من تلك 

أو  أبو�ق � بط�ل مج������رد � أولئك �الأ �لنم�������ذج  و�

�ص�رة  �أ�ص������د�ء تردد م� في ذهنه، البد من �الإ

�إلى �صحة بع�������س كالم خ�صومه في �ته�مه 

أدبية معروفة وم�صهورة،  ب�لت�صلط على نم�ذج �

ر�������س( �لتي  وخ��ص������ة في ق�ص������ة )ن�صيد �الأ

�أعم�������ل دو�صتويف�صكي  ��صتوحت �لكثير من 

أة(؛ و�إن ك�ن عبد  ومنه� ق�صة )حلم رجل هز�

مل  �لملك ن������وري قد �تجه بق�صت������ه نحو �الأ

بع�ل������م �أف�صل و�رتبط م������ع �لجموع �لغفيرة 

�لب�حثة ع������ن خال�صه�، و�لم������رددة ب�صوت 

ر�س - كم� في ن�صيد �لفرح  جهوري ن�صيد �الأ

ل�صيللر- عل������ى �لعك�س من �لت�ص�وؤم �لفل�صفي 

�لذي ك�ن يعذب دو�صتويف�صكي!!

و�إذ� تج�وزن� ق�ص������ة »�ل�صديقت�ن« �لتي 

أنه� مح�ك�ة  �عتبره������� �ل�ص�عر ك�ظم ج������و�د �

حرفي������ة لق�صة »ود�ع�������ً كوردي������ر�« للك�تب 

�صب�ني )ليبولد و�ال�س(. و�إذ� تج�وزن� �إ�ص�رة  �الإ

أث������ر عبد �لملك  �لتكرل������ي �ل�صريحة حول ت�

ن������وري بجوي�س في ق�صة )جي������ف معطرة(، 

ف�إنن������� ال بد �أن نلحظ مظ�ه������ر ذلك �لت�أثر 

و�القتب��������س �أي�ص�ً في ق�صتي������ه )�لمزعومة( 

و)ك�ن ذل������ك ي������وم �لجمع������ة 1956م( �لت������ي 

وقف عنده������� �لدكتور �صج�ع �لع�ني بعد �أن 

ق�رنه� بق�صة موب��ص�������ن »�صوء �لقمر« حين 

�أنهى ق�صته بمف�ج�أة غيرت مجرى �لحدث 

كم� فعل عب������د �لملك نوري مع نموذجه في 

�لق�ص������ة، �إذ تغيرت نظرته �إل������ى �لحي�ة من 
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�لت�ص�وؤم و�لرغبة ف������ي �النتح�ر �إلى �لتف�وؤل 

و�لرغب������ة ب�لعي�س من خ������الل لم�صة �إن�ص�نية 

ب�صيط������ة ع�برة ك�بت�ص�مة طفل������ة له، و�إ�ص�رة 

من �إ�صبعه� �ل�صغير �إلي������ه، و�إطالقه� �صفة 

خيرة  »عم������و« عليه كم� ظهر ف������ي �لورقة �الأ

من �لق�صة!!

ومع �أن �لق��س ح�ول �أن يربط بين و�قعية 

حي�������ة هذ� �ل�صخ�س �لمغم������ور و�لم�صحوق، 

�لذي يعي�س على ه�م�س �لحي�ة �الجتم�عية 

ب�عتب�������ره �صريحة من �صر�ئ������ح �لحي�ة -دون 

�أن يعطيه ��صم�ً- وبين �ل�صغوط�ت �لنف�صية 

�لتي تدفعه للرغبة في �لموت �نتح�ر�ً.. غير 

أنه� ح�دثة مفتعلة  �أن �لق�صة بدت كم� ل������و �

�لتقطه������� عبد �لمل������ك نوري م������ن �لطبيعة 

�لو�قعية للحي�ة �لمع��ص������ة لكنه حمله� بعد�ً 

أكبر  أو � أكثر مم������� ت�صتحق � أو روؤي������ة فل�صفية � �

م������ن حج������م �لو�ق������ع �ل�ص�ئ������د و�لمع��س في 

خم�صيني�ت �لقرن �لع�صرين.

�لعـــل هذه �لق�صة �غيرها من �لق�ص�ض 

هـــي �لتـــي تك�صـــف مـــاأزق عبد �لملـــك نوري 

حا�صي�ض، �ر�غب  كمثقف متقدم �لوعـــي ��الأ

في كتابة ق�صة »لم تخلق من قبل في �لعالم« 

علـــى حد تعبيـــره، غيـــر �أنه كمثقـــف ملتزم 

نيـــة �لمعا�صـــة  بو�قـــع �ق�صايـــا مجتمعـــه �الآ

�قيـــود  �صـــر�ط  مـــن  �لتحـــرر  ي�صتطيـــع  ال 

�محد�ديـــة ذلـــك �لو�قـــع �لمتخلـــف �لذي 

لـــم يرتـــق بعد لتقبـــل مثل هـــذه �لح�صا�صية 

فـــكار �لمثالية ��لرغبة  دبية �لعاليـــة ��الأ �الأ

ن�صان ��أعماقه  في ر�ؤية �لعالم مـــن خالل �الإ

�لجيا�صـــة �لي�ـــض مـــن خـــالل ��قعـــه �لعيني 

مر �لذي  �لخارجـــي/ �لظاهري �لمعا�ض.. �الأ

اب �نقـــاد ذلك �لع�صر  �أثـــار خ�صومـــه من كتَّ

�لذيـــن �رتهنو� بعالـــم �لو�قعية �الجتماعية 

��صفافهـــا �لمحد�دة كما عبرت عنها �لر�ؤية 

�إل������ى  )ن�صب������ة  �لبليخانوفيـــة  �ل�صتالينيـــة- 

دب  بليخ�نوف �لمنظ������ر �لفل�صفي ل�صوؤون �الأ

آنذ�ك(. في �التح�د �ل�صوفييتي �

دب �لرو�صي  �أم� ت�أثر عبد �لملك نوري ب�الأ

ع�م������ة، ودو�صتويف�صك������ي خ��ص������ة، فقد بد� 

و��صح�ً جد�ً في ق�صت������ه )�لمزعومة( حيث 

بد� به� بطله )�أكرم( من �ل�صخ�صي�ت �لمذلة 

�لمه�نة، )مذل������ون مه�نون /دو�صتويف�صكي(، 

ذ�ت �لميول �لم�زوخية على �لرغم من تمرده 

�لفو�صوي �ل�صلبي على �لحي�ة كم� يظهر في 

خير من هذه �لق�صة: �ل�صطر �الأ

»ثم يكور �صفتي������ه ويقذف ب�صقة كبيرة 

ر�س. ويحث �لخطى  خ�صر�ء على وجه �الأ

. وب�لطبع ف�إن 
)8(

م�صرع�������ً �إلى ب�ر يوحن�������«

هذه �لب�صقة �لكبي������رة تتكرر هن� في هذه 

�لق�صة للمرة �لث�لثة، كم� تتكرر �لب�صق�ت 

في �لعديد م������ن ق�ص�س عبد �لملك نوري 

�زدر�ء ب�لحي�ة، خ��صة ب�لن�صبة لل�صكيرين 
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أمث�������ل �ل�صخ�صية  /مدمن������ي �لخمر/ من �

�لمحوري������ة ف������ي ه������ذه �لق�ص������ة.. تتكرر 

�لب�صق�������ت ويتكرر �لتف�������ل و»�لتفو« بوجه 

�لحي�ة عند معظم معدمي و�صلبيي �لمو�قف 

ف������ي �لحي�ة -�حتج�ج�ً على �لحي�ة ذ�ته�- 

حتى تبلغ ذروته� في هذه �ل�صخ�صية �لتي 

تجمع على حد �صو�ء �لم�ص�عر �لم�زوخية 

وتقبل �لمه�نة و�لذل مع �لمو�قف �ل�صلبية 

أ�ص��صي�ً  أو �صبب�������ً � �لت������ي ال نفهم له� �أ�صاًل �

مقنع�ً، وال نعلم كيف �أن)�أكرم( لم يحظ من 

هذه �لحي�ة بغير �صقيقته »خيرية« �لكريهة 

�لقبيح������ة �لت������ي و�أدت حي�ت������ه ودفنته في 

�لظالم كم� يعتقد هو من دون بره�ن؟!

وهكذ� نجد في ه������ذه �لق�صة، وغيره� 

م������ن ق�ص�س �أخ������رى، �أ�ص������د�ء و��صحة من 

�ل�صخ�صي�������ت �لم�زوخي������ة �لمعِذبة للنف�س، 

�ل�صخ�صي�ت �ل�صلبية �لتي تع�ني من م�ص�عر 

خرين لهم كم������� ر�صمه� �لكّت�ب  ��صطه�د �الآ

�لرو�س �لكب�������ر ع�مة ودو�صتويف�صكي خ��صة 

أو يرغ������ب بطل هذه �لق�صة  عندم������� يح�ول �

)�لموظف بد�ئرة حكومي������ة( ب�ل�صجود لمن 

هو �أقل منه �ص�أن�ً )فر��س �لد�ئرة(، كم� �صور 

دو�صتويف�صكي عملية �ل�صجود هذه في رو�يته 

خوة ك�ر�م�زوف«. �لخ�لدة »�الإ

وكم� يعلم �لجميع ف�������إن �لكّت�ب �لرو�س 

أدب�ء �لع�ل������م �لذين تحدثو�  أكث������ر و�أول � هم �

عن »�لنفو�������س �لميتة« وموت �ل������روح، بدء�ً 

ودو�صتويف�صكي  وتول�صت������وي  من )غوغ������ول( 

ألك�صن������در كوب������رن.. �إلخ كم������� نلم�س هذ�  و�

�لمو�صوع و��صح�ً و�صريح�ً في هذه �لق�صة 

�لتي يتحدث فيه� �لر�وي/ �لبطل، من خالل 

�لر�صد �لخ�رجي و�لمونولوج �لد�خلي مع�ً، 

عن موت �لروح كم� ورد في مقطع طويل من 

ق�صة )�لمزعومة(.

أم������� ف������ي ق�صة مع�ن�������ة فنج������د �أن ثمة  �

�عتر�ف�������ً �صريح�ً من عبد �لملك نوري ذ�ته 

ب�أنه قد ت�أثر كثير�ً بحوذي عربة )ت�صيخوف( 

�لذي ي�صطر للحديث مع ح�ص�نه بعد �أن لم 

يجد من �لن��س من يف�صي له بهمومه »ولقد 

ت�أثرت به� ت�أثر�ً عميق�ً. ويبدو �أن ت�أثري به� 

ق�صو�صة ويتخذ �صكاًل  �صيظهر في ه������ذه �الأ

.
)9(

�آخر«

ولعل ه������ذ� �لت�أثر هو �لذي دفع �لدكتور 

له �أحمد للقول �إن عبد �لملك نوري  عبد �الإ

حين ك�ن يكتب ق�ص�صه ك�ن يقع تحت ت�أثير 

م� يقروؤه، بحيث يمك������ن �لقول �إن خلف كل 

ق�صة كتبه� تقريب�ً تكمن ق�صة م� على نحو 

.
)10(

نح�ء من �الأ

تلك هي �أهم �لنق�ط �ل�صلبية في ق�ص�س 

عبد �لملك نوري، كم� �أن ثمة �صلبي�ت �أخرى 

�ص�رة �إليه� بعج�لة، و�أغلبه�  ث�نوية يمك������ن �الإ

في ق�ص�صه �لقديمة خ��صة �لق�ص�س �لع�صر 
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ولى م������ن مجموعة »ق�ص�������س لم ت�صمه�  �الأ

مجموع������ة«، و�لتي لم ين�صره������� �لك�تب في 

حي�ته، بل ن�صره� محرر �أعم�له �لق�ص�صية 

�صت�ذ ه�تف �لثل������ج، مع �إهم�لن�  �لك�مل������ة �الأ

ن�ص�نية(  لق�صتي������ن م������ن مجموعة )ر�ص������ل �الإ

نهم������� ال ت�صتحق�ن �لوق������وف عندهم�. �أم�  الأ

خري�ن �للت�������ن در�صن�هم� في  �لق�صت�������ن �الأ

كت�بن� فوجدن� روؤية ذ�تية خ�ل�صة للفن�ن في 

ق�صته )م�أ�ص�ة �لفن( مع �إغر�ق في �لو�صف 

ن�ص�ء/�لبن�ء  �لخل������ق و�الإ ف������ي  وميك�نيكي������ة 

تر�فق������ت مع روم�نتيكية �لوعي �لز�ئف. �أم� 

�لق�صة �لث�نية »نه�ية �لدكتور عزمي« فلم�صن� 

�ص������ور�ً تب�صيطية للتحلي������ل �لنف�صي، ومغ�الة 

في من��صرة وجهة نظ������ر �لحلف�ء ب�لطريقة 

�صي�ء  ت������رى �الأ �لتقليدي������ة �لدوغم�ئية �لتي 

أ�صود  �صود � كله������� من خالل ز�وية �صيقة:- �الأ

أبي�س، وال مج�ل لتد�خلهم�!! بي�س � و�الأ

عل������ى �لرغم من �لتط������ور �لملحوظ في 

ر�س( فقد �صجلن�  مجموعته �لث�نية )ن�صيد �الأ

بع�س �لمالحظ�ت �ل�صلبية �أي�ص�ً على ق�صة 

)�لرجل �ل�صغير( و�أغلب ق�ص�س �لمجموعة، 

طن�ب من �أجل خلق �صورة  منه� �لمب�لغة و�الإ

م�أ�ص�وية �ص�دمة لبطل������ه �ل�صغير )عب��س(، 

بحيث كرر مفرد�ت وتف�صيالت تلك �ل�صور 

�لم�أ�ص�وي������ة ف������ي �أكثر من �صفح������ة ومقطع، 

�إ�ص�فة �إلى تن�ق�س �لوعي وخ�صوعه لمفهوم 

�لو�قعية �لتب�صيطية، و�لذي يتكرر في ق�ص�س 

كثيرة. ويمكنن������� �أن ن�صيف ب�������أن ��صتخد�م 

�لك�تب للهجة �لمحلي������ة �ل�صعبية -من �أجل 

أو �لو�ص������ول �إلى و�قعية  تب�صيط �لو�قعي������ة �

آنذ�ك- �أ�صعف لغته  دقيقة كم� ك�ن يت�صور �

�لعربية �لف�صيحة �لجزلة في �لوقت �لذي ال 

ميون  تخدم هذه �للهجة �لتي يتحدث به� �الأ

نهم لن ي�صتطيعو� قر�ءته� في  �أحد�ً منهم؛ الأ

�لكتب. فمن تخدم �إذن؟!

وعل������ى �لرغم م������ن �أن ق�ص������ة )�لجد�ر 

�صم( من �أف�صل ق�ص�س مجموعة )ن�صيد  �الأ

ر�س(، لكنن� لم�صن������� فيه� تن�ق�س �لوعي  �الأ

أو نموذجه  أي�ص�������ً فحّم������ل �لق��������س بطل������ه � �

أف������ك�ر�ً وحق�ئق  �ل�صكي������ر، م�صو�س �لذهن، �

�صي��صية مهمة وخطيرة هي في �لو�قع �أفك�ر 

ومف�هي������م �لق��س ذ�ته ولن ي�صل �إليه� ذهن 

حو�ل!! �صكير م�صو�س في �أي ح�ل من �الأ

❁    ❁    ❁

التطور اللولبي في ق�س�ض عبد الملك 

نوري

على �لرغم من كل هذه �لنق�ط �ل�صلبية 

أو �لهن�ت �لب�صيطة  �صك�الت و�لعث������ر�ت � و�الإ

�لتي �صجلت على ق�ص�س عبد �لملك نوري، 

وعلى �لرغ������م من �لتطور �لبطيء �لذي �ص�ر 

ب�صكله �للولبي، فقد �تجه في معظم ق�ص�صه 
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نح������و روؤي������ة �إن�ص�نية متقدم������ة للع�لم وللفن 

�إ�ص�فة �إل������ى مح�والته للك�صف عن �لم�صتور 

و�لغور في خب�ي� وخف�ي� �لنف�س �لب�صرية من 

مور �لروحية و�لوجد�نية  خالل �الهتم�م ب�الأ

و�ل�صيكولوجية.. ذل������ك �الهتم�م �لذي جعل 

أدب������ه �صيئ�ً جديد�ً في زمن������ه، و�إن لم يخرج  �

كلية من عب�ءة �لو�قعية �الجتم�عية �لنقدية، 

أو  بل نجح ف������ي تعميقه� وتو�صي������ع �صف�فه� �

كثر �إيج�بية. �لعبور �إلى �صفته� �الأ

نجاز هو جوهـــر �ح�صيلة  �لعـــل هـــذ� �الإ

كثر  مـــر �الأ �إبـــد�ع عبـــد �لملـــك نـــوري، �أ� �الأ

�لن�صـــاط  مجمـــل  فـــي  �جوهريـــة  �أهميـــة 

�لثقافـــي عامـــة -��لق�ص�صـــي خا�صة- �لذي 

ميز �لن�صف �لثاني من �لقرن �لع�صرين.

ويمكنن� �لقول �إن بع�س ق�ص�س و�أق��صي�س 

مجموعته �لث�لث������ة )ذيول �لخريف( ج�صدت 

هذ� �لتطور �للولبي �لذي نتحدث عنه على 

�لرغم من �أن ق�ص�ص�ً رديئة ح�صرت في هذه 

أربع ع�صرة ق�صة -على  �لمجموعة لجعله������� �

أربع ق�ص�س  غير ع�دته حي������ن ك�ن قد ن�صر �

ولى وكذلك �لث�نية- ربم�  في مجموعت������ه �الأ

بدفع من �أ�صدق�ئ������ه ومحبيه، مثل »�أ�صو�ت 

ومرئي�ت« �لتي �عتبرن�ه� بد�ية للتعبير عن 

أثن�ء �صكره كم�  ت�أمالته �ل�صلبية، و�لتي كتبه� �

�أخبر �صديقه نه�د �لتكرلي في ر�ص�لة تحمل 

 
)11(

ت�ريخ 18 ني�ص�ن 1956م.

هذ� م� ��صتنتجن�������ه  من ق�ص�س عديدة 

�أهمه������� ق�صة ذي������ول �لخري������ف �لتي �أخذت 

�ل�صد�رة و�صميت �لمجموعة ب��صمه� ، وكذلك 

ق�صة »نزه������ة 1957« و)�لهدي������ة 1956م(، 

ب�عتب�ر �أن هذه �لق�ص�س نموذج طيب لذلك 

خط�������ء و�التج�ه  �لتط������ور �لفن������ي وتقليل �الأ

أو �لغور في �أعم�ق �لنف�س  نحو �ل�صيكولوجي� �

�لب�صرية و�إم�طة �للث�م عن بع�س �لم�صكوت 

أ�صلوبية وفنية  عنه، مع مح�ولة �إيج�د �صيغ �

غير تقليدية )�أو جدي������دة( من دون �البتع�د 

عن �صف�ف �لو�قعي������ة �الجتم�عية �لنقدية، 

بل �لعمل على تو�صيع تلك �ل�صف�ف وتعميق 

مجرى �لمي�ه �لنقية �لطيبة �لتي �مت�زت به� 

هذه �لمدر�صة.

وكج������زء م������ن م�صعى عب������د �لملك نوري 

أ�ص�ليب فنية تتميز ب�لحد�ثة  الجتر�ح وخلق �

�ص�ليب �لتقليدية ف�إنه  �أو �الختالف ع������ن �الأ

أ�صل������وب �لتكري������ر �ل������ذي ك�ن قد  ��صتثم������ر �

��صتخدم������ه كّت�ب تي�ر �لوع������ي ك��صتع�رة من 

�لالزمة �لمو�صيقية �لتي غ�لب�ً م� تتكرر في 

�لمو�صيق������ى ع�م������ة و�ل�صيمفوني�ت خ��صة.. 

أ�صرن� �إليه في ق�ص�س مثل )مجرى  ذلك م� �

�لدم 1959م( و)بق�ي� رم�د(.

وبهذ� ج�ص������د عبد �لملك ن������وري ج�نب�ً 

أث������ر  أو �لت� م������ن جو�ن������ب �لثق�ف������ة �لغربي������ة �

دب �لع�لمي �لذي لم�صن�������ه في �لكثير  ب�������الأ
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م������ن ق�ص�������س مجموعت������ه �لث�لث������ة كق�صة 

و)ك�ن  و)�ل�صديقت�������ن(  معط������رة(  )جي������ف 

ذلك يوم �لجمعة(وق�ص������ة )�لمزعومة( �لتي 

دب �لرو�صي �هتم�م�ته  ��صتع�ر فيه� م������ن �الأ

ب�لنفو�س �لميتة �لتي يتف�قم عنده� �ل�صعور 

أو �لمي������ل للتعبير عن �لم�ص�عر  ب�ال�صطه�د �

�لم�زوخي������ة �ل�صلبي������ة �لتي تتقب������ل �لمه�نة 

و�لذل.. هذ� �إ�ص�ف������ة �إلى ت�أثره ب�لمو�صيقى 

�لغربية، ومح�ولة ��صتع�رة لغته� ل�ص�لح لغته 

دبية، وقد و�صح هذ� �لت�أثر و�لتد�خل بين  �الأ

ر�س ون�صيد �لف������رح ل�صيللر  ق�صة ن�صي������د �الأ

�لذي �عتمدته �ل�صيمفونية �لت��صعة لبتهوفن 

ن�ص�ني )�لكور�ل( �إلى  في �إدخ�ل �ل�صوت �الإ

�لمو�صيقى.

❁    ❁    ❁

أم������� �لتطور �ل������ذي لم�صن�ه ف������ي بع�س  �

�لق�ص�������س �لت������ي ن�صره������� مح������رر �أعم�له 

�لك�مل������ة و�أعط�ه� ��ص������م »�لق�ص�س �لتي لم 

ت�صمه� مجموعة « فق������د تمثل وتج�صد في 

ق�ص�س مث������ل )�لدر�جة( و)�صلط�ن( و)�لبغل 

و�لج�بي(.. ولكن هذ� �لتطور ال ي�أخذ �صفة 

م�������م ، بل يتر�جع  �لثب�������ت �لم�صتمر نحو �الأ

حي�ن على �صعيد �لفكر و�لبن�ء  في بع�س �الأ

�لفني �صو�ء ب�صو�ء؛ ولذلك �أطلقن� عليه ��صم 

�لتطور �للولبي غير �لمنتظم: خطوت�ن �إلى 

م�������م/ خطوة �إلى �ل������ور�ء، حتى �إن بع�س  �الأ

�لق�ص�������س تك�د �أن ت�ص������كل تر�جع�ً عم� ك�ن 

أنج������زه عبد �لملك ن������وري ك�لظل مثاًل  قد �

و»�أ�صو�ت ومرئي�ت«.

وكم������� �أن �لتط������ور �للولبي ه������و عملية 

��صتم������ر�ر لم������� ك�ن قد �ت�صم ب������ه �أدب عبد 

أن�صنة �لحيو�ن�ت،  �لملك نوري ف�إن مح�ولته �

ن�ص�نية عليه�  و�إ�صب�غ �ل�صف�ت و�لم�ص�عر �الإ

أو �لحديث  أ�صلوب ��صتنط�قه������� � من خ������الل �

بل�ص�نه�..�إلخ  بلغت ذروته� في ق�صة »�لبغل 

و�لج�ب������ي« كو�صيلة فني������ة �عتمده� �لق��س 

دب �لع�لم������ي، �لرو�صي  و��صتع�ره������� م������ن �الأ

دب �لعربي  خ��صة، و�إن ك�ن له� جذور في �الأ

�لقديم: مثل كليلة ودمنة البن �لمقفع، وربم� 

بع�������س م� ورد في ق�ص�س محددة من )�ألف 

ليلة وليلة( وغيره� من ذلك �لتر�ث.

غير �أن �أهم م� في مجموعة »�لق�ص�س 

�لت������ي ل������م ت�صمه� مجموعة« ه������ي مح�ولته 

�لطيبة لكت�بة ف�صلين م������ن رو�ية لم تكتمل 

�صف �ل�صديد، غير �أن �لف�صلين عبر� عن  لالأ

رغب������ة �أ�صيلة لنقل �صورة حي������ة عن �لحي�ة 

أو��ص������ط �لقرن  �لبغد�دي������ة ف������ي �صموليته� �

أ�ص��س  �لم��صي. وبهذ� و�صع عبد �لملك نوري �

ذل������ك �لطم������وح �لذي حقق������ه )غ�ئب طعمة 

فرم�ن( ف������ي بع�س رو�ي�ته، وكذلك �لتكرلي 

خ��صة في �لرجع �لبعيد.
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�ل������ذي  �لتن�غ������م  أ�صل������وب  � �أن  و�عتق������د 

��صتخدمه عبد �لملك بين �لدو�خل �لنف�صية 

أو نم�ذج »�أحالم  م خديجة، �إحدى بطالت � الأ

آلة  أة �صغيرة«، وبين حرك������ة م�كينته� )� �م������ر�

�لخي�طة( ك�ن بمث�بة و�صيلة فنية جديدة لم 

ي�صتخدمه������� �أحد من �لق�ص��صين �لعر�قيين 

من قبله!!.

ن عب������د �لمل������ك نوري خل������ق نم�ذج  والأ

و�صخ�صي�������ت م�أ�ص�وي������ة، غريب������ة ومتفردة،  

تذكرن� ب�لنم�ذج �لح�دة و�لعنيفة و�لم�صغوطة 

أدب�ء كب�������ر: نم�ذج �لجم�ع�ت  �لت������ي ر�صمه� �

�صو�ت �لمنفردة، وهي �لنم�ذج  �لمغمورة و�الأ

�لمف�صل������ة للق�صة �لق�صي������رة، بغ�س �لنظر 

ع������ن �لدرج�������ت �لمتف�وت������ة بي������ن نج�ح�ته 

ن ي�صق طريق�ً  و�إخف�ق�ت������ه.. ف�إن������ه �صع������ى الأ

جديد�ً �أقرب للنم�������ذج �لغربية، على �صعيد 

�لمنظور و�ل�ص������كل �لفني، من دون �أن يقطع 

�صلته ب�لحي�ة �ل�صرقية و�لبيئة �لمحلية.

نه ح�������ول �أن ي�صق مثل هذ� �لطريق  والأ

�لجديد و�لجريء، ج�ز لن������� �عتب�ره ر�ئد�ً 

ومج������دد�ً وموؤ�ص�ص�������ً -خ��صة ف������ي �التج�ه 

�ص��س  �الأ حج������ر  وو��ص������ع  �ل�صيكولوج������ي- 

للق�ص������ة �لعر�قي������ة �لحديثة �لت������ي تعتمد 

�لتحلي������ل و�لو�صف و�لرم������ز و�القتب��س من 

�لمد�ر�������س �لفني������ة �لع�لمية �لت������ي �صتتبلور 

الحق�������ً في نم�������ذج فنية متقدم������ة كم� في 

ق�ص�������س ف������وؤ�د �لتكرلي ومحم������د خ�صير 

خ��صة، �للذين �صيكمالن م�صيرة عبد �لملك 

نوري بطرقهم� �لفني������ة �لخ��صة. وهذ� م� 

يظهر جلي�ً في رو�ي������ة �لرجع �لبعيد لفوؤ�د 

�لتكرلي و)كر��ص������ة ك�نون(لمحمد خ�صير، 

�إ�ص�فة لبع�س ق�ص�ص������ه �لق�صيرة وخ��صة 

)منزل �لن�ص�ء(! 

ومع �حتر�م������ي �ل�صديد ل������ر�أي �لتكرلي 

�������ب �لذين تحدثو�  دب�ء و�لكتَّ وغي������ره من �الأ

عن فنية وتجريبي������ة �أدب عبد �لملك نوري 

-وخ��ص������ة فيم������� يتعلق بتركي������زه على �لفن 

يج�ب������ي و�لجيد- ف�إني  �لغرب������ي ب�لمعنى �الإ

�أرى �أن م������� يميز �لق��س لي�س فقط مقدرته 

أد�ئ������ه، بل مجم������ل روؤيته  �لفني������ة وح�ص������ن �

�لتقدمية �لر�ئعة للع�ل������م و�لحي�ة، بقدر م� 

أثبتت �لتج�رب �أن ال ع�لمية يمكن �لو�صول  �

�صيلة �لو�عية.  �إليه� �إال من خالل �لمحلية �الأ

أمي������رك� �لالتينية ع�مة  أدب�ء � وه������ذ� م� ميز �

و)ج������ورج �أم�دو( و)ب�ول������و كويلو( و)م�ركيز( 

و)�إيز�بي������ل  و)بورخي�������س(  و)ب�بلوني������رود�( 

أللن������دي(، و�لكثي������ر غيرهم، كم������� ميز �أدب  �

نجي������ب محف������وظ و)محمد دي������ب( وك�تب 

ي��صين و�لطيب �ص�لح و)�أميل حبيبي( وحن� 

مينه وغ�ئب طعم������ة فرم�ن و�لتكرلي وعبد 

�لمل������ك نوري ذ�ته �لذي ك�ن������ت روؤيته للع�لم 

�إ�ص�فة  دب تقدمية و�إن�ص�ني������ة،  و�لف������ن و�الأ
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�إلى مح�والته للك�ص������ف عن �لم�صتور و�لغور 

ف������ي خف�ي� وخب�ي������� �لنف�������س �لب�صرية ع�مة 

و�لعر�قي������ة خ��ص������ة من خالل ذل������ك �لميل 

مور �لروحية  �صيل لالهتم�م ب�الأ و�التج�ه �الأ

و�لوجد�ني������ة و�ل�صيكولوجية، ذلك �الهتم�م 

�لذي جع������ل �أدب عبد �لملك ن������وري »�صيئ�ً 

أبن�ء جيله ومع��صريه،  جديد�ً« ب�لقي��س �إلى �

و�إن لم يخ������رج �لرجل من عب�������ءة �لمدر�صة 

أ�صلفن�.  �لو�قعية �الجتم�عية �لنقدية مثلم� �

هذه �لعب�������ءة �لف�صف��صة �لمهيمنة ل�صنو�ت 

طويلة، ولكنه نجح ف������ي تو�صيع �صف�ف تلك 

خرى، �ل�صفة  �لو�قعية و�لعبور �إلى �صفته� �الأ

نج�ز  كثر �إيج�بية وتطور�ً، ويكفيه هذ� �الإ �الأ

دب �لعر�قي  ليخلد مع خ�ل������دي ومبدعي �الأ

�لذي كلم������� �أعيدت قر�ءت������ه ودر��صته يبرز 

عب������د �لملك نوري فيه �إل������ى مقدمة فر�ص�ن 

ولى!! م�مية �الأ �ل�صفوف �الأ

يج�بية  هذه هي �لمالحظ�ت و�لنق�ط �الإ

�لت������ي ثبتن�ه������� ل�ص�لح عبد �لمل������ك نوري، 

أ�ص������ك�ل �لتطور �لملحوظ  م������ع �لتركيز على �

ف������ي �لكثير من ق�ص�ص������ه... و�إذ� �أ�صفن� له� 

يج�بي������ة �لتي �صجله� �لكثير  �لمالحظ�ت �الإ

أ�صرن�  دب�������ء و�لنق�د �لعر�قيي������ن �لتي � من �الأ

�إليه������� في بد�ي������ة �لدر��صة، �صنج������د �أن كفة 

أدبه �لذي ينتمي  يج�بي�������ت ترجح ل�ص�لح � �الإ

�إل������ى �لمرحلة �لت�أ�صي�صية �لت������ي يختلط به� 

آن  يج�بي في � �لغث مع �ل�صمين، �ل�صلبي و�الإ

مع�ً.

ديب �لمع��صر-عدد 49- خريف 1998 �س 93(. 1- )�الأ

عم�ل �لق�ص�صية �لك�ملة لعبد �لملك نوري/ د�ر �ل�صوؤون �لثق�فية/ بغد�د 2001 م(. 2- )�س 475 من �الأ

آنف�ً(...كذل������ك �لخ�صومة و�لنفور يوؤدي�ن �إلى  ديب �لمع��صر/�س 98/ م�صدر مذكور � 3- )�لم�ص������در: مجل������ة �الأ

تطرف ومغ�الة مع�ك�صة.

4- )�لعدد �لع��صر، من �ل�صنة )24( ت�صرين �أول 1989م(.

�ص�رة �إليه من خالل  ديب �لمع��صر عدد 49، وهو م�صدر مذكور �ص�بق�ً و�صنكتفي ب�الإ 5- )�������س 97 م������ن مجلة �الأ

ديب �لمع��صر �ختز�الً(.. �الأ

قالم(. 6- )�س 132/ �الأ

7- )�لكت�ب من ترجمة د. جميل ن�صيف �لتكريتي/ د�ر �ل�صوؤون �لثق�فية- بغد�د 1986م(.

عم�ل �لك�ملة. 8- �س310/ �الأ

عم�ل �لك�ملة. 9- �س 338/ �الأ

قالم(. 10- )�س100،�الأ

عم�ل �لق�ص�صية �س 427(. 11- )�لم�صدر: �الأ

الهوام�ش
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ولى بغد�د ع�م 2001م(. �ل�صوؤون �لثق�فية، �لطبعة �الأ

عالم، بغد�د، ع�م 1982م. موؤيد �لطالل: )�لو�قعية �الجتم�عية �لنقدية في �لق�صة �لعر�قية( وز�رة �لثق�فة و�الإ  -6

كتب مترجمة  -

بد�عي عند دو�صتويف�صكي، د�ر �ل�صوؤون �لثق�فية، ترجمة د.ن�صيف �لتكريتي، بغد�د،  ب�ختين: ق�ص�ي� �لفن �الإ  -1

ع�م 1986م.

فر�نك �أوكونور: )�ل�صوت �لمنفرد، مكتبة �ل�صب�ب، ترجمة محمود �لربيعي، �لق�هرة، ع�م 1983م(.  -2

أة ف������ي مجموعة )فيرت� وق�ص�س �أخرى، ترجمة محمد �لت�بعي( �أو في  دو�صتويف�صك������ي: ق�صة حلم رجل هز�  -3

عم�ل �لك�ملة لدو�صتويف�صكي. مجموعة �الأ

ثانيًا: �لمجالت

�صت�ذ يحيى  ديب �لمع��صر عدد49/خريف 1998م- مق�لة �الأ دب�ء في �لع������ر�ق )�الأ مجل������ة �تح�د �لكت�ب و�الأ  -1

ع�رف �لكبي�صي(.

أيلول 1976م، �لع������دد �لع��صر )�لمل������ف �لخ��س( 1989م، �لع������دد �لر�بع، تموز  ق������الم: �لع������دد �لث�ن������ي ع�صر � 2-  �الأ

2008م.

مجلة �آف�ق عربية: )�لعدد �لع��صر في ع�م 1987م(.  -3

ديب �لمع��صر: )خريف 1998م، عدد رقم 49(. �الأ  -4

أم �نف�ص�ل؟ م�صتل  مجلة تموز �ل�ص�درة في مدينة م�لمو ب�ل�صويد )دون ت�ريخ( مو�صوع هيف�ء زنَكنة: تو��صل �  -5

من موقع google ومن�صور �أ�صال في �صحيفة �لقد�س �لعربي بلندن، �أي�ص� دون ت�ريخ محدد.
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نترنت ثالثًا: �الإ

لم �أجد في موقعيGoogle و�لي�هو �صيئ�ً مهم�ً يذكر عن عبد �لملك نوري �إذ� م� تج�وزن� ��صتعر��س كت�ب 

�صت�������ذ ه�ت������ف �لثلج �لمذكور كثير�ً في در��صتن�. ولعل �لم�������دة �لنقدية �لوحيدة �لتي لفتت نظري هي م� كتبه  �الأ

أو �لذين يريد �أن يج�صدهم على  �لق��������س )جه�د مجيد( ح������ول ق�صة »مع�ن�ة«: مع�ن�ة �لك�تب ومع�ن�ة �أبط�ل������ه، �

�صت�ذ )جه�د  دب�������ء و�لكت�ب في �لعر�ق هذه �لم�دة �لتي تحدث فيه� �الأ �ل������ورق. وقد ن�صر موقع �التح�د �لع�م لالأ

مجي������د( عن عملية �لكت�بة ب�إجر�ء�ته� ومهنيته�؛ وهو يح�ول �لك�صف عن �لعالقة �لجدلية بين م�صمون �لق�صة 

ديب �لمترجم ك�ظم  �ص��صية للنور، م�صت�صهد�ً بم� ك�ن قد ك�صفه �الأ بر�ز عن��صره� �الأ ومع�لجة �لك�تب ومع�ن�ته الإ

�صع������د �لدين عن )�لكت�ب �لكب�ر كيف يكتب������ون(.. و�إن ك�ن �لق��س جه�د مجيد قد �نتهى �إلى �لعب�رة ذ�ته� �لتي 

��صتخدمه� عبد �لملك نوري وهو يعبر عن خيبته وتبخر )�لحلم( �لذي ر�وده في كت�بة �أق�صو�صة نموذجية بمدة 

زمنية محدودة.

وثمة كلمة ك�ن قد كتبه� �لق��س )محمود عبد �لوه�ب( في جريدة �لمدى بعنو�ن )عبد �لملك نوري وق�ص�س 

أ�صلوب عبد �لملك عن كت�ب �لو�قعية �لنقدي������ة، معتبر�ً �إي�ه جياًل  �لخي�������ل �لعلمي( تحدث فيه� عن �خت������الف �

ن�ص�ن، ودور �الحتد�م �لروحي في بن�ء  جدي������د�ً ب�لقي��س �إلى من �صبقه، موؤكد�ً على �أهمية �لروؤية م������ن د�خل �الإ

�صدق�ء لبيته..�لخ. ق�صة جيدة.. كم� تحدث عن عالقته �ل�صخ�صية ب�لمرحوم وزي�رته مع مجموعة من �الأ

في منتدى �لدكتور كريم �لو�ئلي مق�لة بعنو�ن )بدر �ص�كر �ل�صي�ب ن�قد�ً ق�ص�صي�ً( ت�صير �إلى �هتم�م �ل�صي�ب 

بعبد �لملك نوري، و�عتب�ره من خيرة �لق�ص��صين �لعر�قيين و�أغن�هم فن�ً و�ص�عرية، وخ��صة في مجموعة »ن�صيد 

ر�س«. �الأ
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❁ باحث مغربي.

ما الكلمة؟

�شوش�شوش�شو د.فريد �أمع�

❁

اإنَّ »الكلمة« م�صطلح مركزي في الدر�س 

ه؛ ولهذا ه وحديثه؛ ولهذا ه وحديِثه؛ ولهذا  ِاللغوي والنحوي، قديِمه وحديثاللغوي والنحوي، قديمه وحديثاللغوي والنحوي، قديِم

ال تكاد تخلو كتابة، في هذا المجال، من 

يحاصيحاصيحاً وتفريعاً.  ص وتو�ص وتو� إق اإليها تحديداً إق  ُّ
ق التطرق التطر
ُّ
التطر
ُّ

أنها  ج م������ن حولها، بج م������ن حولها، بِّج م������ن حولها، اإال ا ُوعل������ى كثرة ما ُدوعل������ى كثرة ما ُد

بط صبط صبط  صلى مزي������د �صلى مزي������د � ما ت������زال في حاج������ة اإ

ت بها صت بها صت بها  ص التب�ص التب� أْن يما بع������د صيما بع������د صيما بع������د ا ص������اح، وال�ص������اح، وال� ������اح، وال�ص������اح، وال�ص صي�صي� إواإ إو

مفاهيم اأخرى قريبة منها داللياً، وهو ما 

نحاول فعله في هذه المقالة عبر جملة صنحاول فعله في هذه المقالة عبر جملة صنحاول فعله في هذه المقالة عبر جملة  ص�ص�

تي:  من المحاور كاالآ
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1- �لكلم���ة: معناها �لمعجم���ي، و�أ�صلها 

تقاقي.صتقاقي.صتقاقي. صال�صال� �

ورد في معجم »مقايي�س اللغة« اأن الكاف 

طق ي نطق ي نُطق  ا على ا على اأ ل �صحيح، يدل�صل �صحيح، يدل�ْصل �صحيح، يدّل اوالالم والميم اوالالم والميم اأ

م« لم« ِلم«  لالم( و»كلالم( و»َك الم( و»كصالم( و»كص صه »كلمات« )جمع �صه »كلمات« )جمع � ه »كلمات« )جمع �عه »كلمات« )جمع �ُع عمعْم م������م، وجم������م، وَج ������م، وجفه������م، وجفِه فهمفهُم

مه ير(. ومن هذا الوجه اللغوي »كلمه ير(. ومن هذا الوجه اللغوي »كلّمه  ير(. ومن هذا الوجه اللغوي »كلصير(. ومن هذا الوجه اللغوي »كلص ص)جمع تك�ص)جمع تك�

ذ وكذ وِكّذاباً.  ال وكال وِكاّلما«، مثل كّذبه تكذيب������اً تكليم������اً

اطة صاطة صاطة  صه وبو�صه وبو� ه وبو�صه وبو�ص ص )يتعدى بنف�ص )يتعدى بنف� ������م كلمةوتكل������م كلمةوتكلَّ������م كلمًة وبكلمٍة

ما بعد ������ه. وتكالما بعد ������ه. وتكالَما بعد  ������ه. وتكالب������ه. وتكالبَ َه جاَوبه جاوبه جاَو ه جاومه جاوَم م(. وكالم(. وكالَ اصاصاً صي�صي� أ ا ّالج������اّرالج������اّر

ان فان فاأ�صبحا يتكالمان،  ن فين فيْ ْر. وكانا متهاجَر َر. وكانا متهاجَرير. وكانا متهاجريْر. وكانا متهاجر ُالتهاُجر. وكانا متهاجرالتهاجر. وكانا متهاجرالتهاُج

ك« مك« ُمك«  مكلمكلِّ ُ ال������ذي يُكل ال������ذي يكل ال������ذي يُ ُمان. والكليُممان. والكليُم مان. والكليم: »يتكلمان. والكليم: »يتكلّ وال تق������ْل

أب������ي بكر الرازي،  حاح« البن ا حاح« البن )»مخت������ار ال�صحاح« البن )»مخت������ار ال�صّ ّ)»مخت������ار ال�صّ

ر على خر على َخر على  �ص������ل االآ م������ادة »ك ل م«(. ويدّل االأ

ٌلوٌملوٌم لوم كلوم ُك عمعْمُع َ������م الجراحة. والَجم������م الجراحة. والجم������م الجراحة. والَج ْ ������م الجراحة. والجل������م الجراحة. والجل لذ »الكلذ »الَك الجراح؛ اإ

������رب، ومنه ص������رب، ومنه ص������رب، ومنه  ص������ه من باب �ص������ه من باب � ������ه من باب �م������ه من باب �َم ململَ ل. وق������د كل. وق������د َك ٌالٌمالٌم الموكالموِك

هممهمُمهم«؛  ملمِل لكلْك كر����ض تكر����ض َت ة من الدابة من الداّبة من الأ أ » ا ق������را ق������را ن من َمْن قراءةُ

ه������م. والتكليم التجريح« مه������م. والتكليم التجريح« ُمه������م. والتكليم التجريح«  مصمِص ص�ص� �ه������م وت�ه������م وتَ ه������م وتحه������م وتُح حرحَر رجرْج جي تجي تَ اأ

�صلين  َالَح������ظ الح������ظ الَح������ظ اأن االأ ُ
الح

ُ
ه(. والمالح�الح�الح

ُ
ه(. والم
ُ
�ه(. والم� ه(. والمصه(. والمص ص)المعج������م نف�ص)المعج������م نف�

أولهما  إان، واإْن كان ا إان، و ان، وصان، وص صو�صو� و�صو�ص صوعان مح�صوعان مح� وعان مح�صوعان مح�ص ص مو�ص مو� مع������اً

ة صة صة  صم������ع، والثان������ي بحا�صم������ع، والثان������ي بحا� م������ع، والثان������ي بحا�صم������ع، والثان������ي بحا�ص ص������ة ال�ص������ة ال� ������ة ال�ص������ة ال�ص ص������درك بحا�ص������درك بحا� ������درك بحا�ي������درك بحا�يُ

الب�صر.

اأخرى على معاٍن َونقف في معاجَمونقف في معاجَم لغويٍة

هم من الداللة صهم من الداللة صهم من الداللة  صخرى للكلمة، يقترب بها بع�صخرى للكلمة، يقترب بها بع� اأ

مات منها جمات منها َجمات منها  جعجْع ُذ نجد ف������ي ُمعذ نجد ف������ي معذ نجد ف������ي ُم إاال�صطالحي������ة؛ اإ إاال�صطالحي������ة؛ 

نة  نة ن الكلمة ه������ي اللفظة الواح������دة، المكونة ن الكلمة ه������ي اللفظة الواح������دة، المكوَّ َّن الكلمة ه������ي اللفظة الواح������دة، المكوَّ
أ ا

َعة حروف، والدال������ة على معنى َما. عة حروف، والدال������ة على معنى ما. عة حروف، والدال������ة على معنى َما.  عة حروف، والدال������ة على معنى مصعة حروف، والدال������ة على معنى مص صمن ب�صمن ب�

ويُطِل������ق بع�صه������� على �أح������رف �لهج�ء ��صم 

»�لكلم�������ت«، وهو من �لمج�ز �للغوي كم� هو 

ب�ٍد. ووردت �لكلمة بمع�������ٍن مج�زية �أخرى، 

ح�ديث ومظ�ّن �للغة  ي و�الأ في كثير م������ن �الآ

بمعن������ى  ��صتُْعِمل������ت  �إذ  �لعربييْ������ن.  دب  و�الأ

أو �ل������كالم؛ كم� في قوله  �لجمل������ة �لمفيدة �

تع�لى: »َ�َكِلَمُة �هلّلِ ِهَي �ْلُعْلَي�« )�لتوبة/40(، 

وكم� في قول �لنب������ي �صلى �هلل عليه و�صلم: 

»كلمتـــان خفيفتـــان على �لل�صـــان، حبيبتان 

�إلـــى �لرحمن، ثقيلتان في �لميز�ن: �صبحان 

�هلل �بحمـــده، �صبحان �هلل �لعظيم« )�صحيح 

�لبخ�������ري(، وكم� في قولهم: »ال �إله �إال �هلل« 

كلم������ة �لتوحي������د، وكم� في قول������ك: »�لكلمة 

�لطّيبـــة �صدقة«. و��صتُعمل������ت بمعنى �لبيت 

وك������ذ� �لق�صيدة بُطوله�؛ كم� في قوله �صلى 

�هلل عليه و�صلم: »�أ�ص������دق كلمة ق�له� �ص�عر 

كلمة لبيد بن ربيعة: )�لطويل(.

مــا خــال اهلل، باطُل ـســيٍء،  �ـ كــلُّ  اأاَل 

ـــُل«. ــالــة، زائــــ وكــــلُّ نــعـــــيــٍم، ال َمــحـــ

أو  وق������د ت������رد �لكلم������ة بمعن������ى �لخطبة �

ألقى �لمدير كلمة  �لكالم �لكثير؛ كقولن�������: »�

أو  بمن��صبة �نط������الق �لمو�ص������م �لدر��صي«، �

ألقى �لرئي�س كلمة بمن��صبة عيد  كقولن�������: »�

��صتق������الل بل������ده«. فهذ� من ب�������ب �لمج�ز 

�ل�ُمْر�َص������ل، �لذي عالقتُه �لُجزئية، وهو من 

ْهَمل« لدى جمهور �لنح�ة؛ كم� 
ُ
»�لمج�ز �لم�

ذكر �ل�صّب�ن )ت 1206ه�( في ح��صيته على 
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�صموني، ول������ذ� ِعيَب على �بن م�لك  �صرح �الأ

لفية،  ندل�ص������ي )ت 672ه�( �إ�ص�رته، في �الأ �الأ

�إلى �إمك�ن �إط������الق �لكلمة على �لكالم، في 

َّم«.
قوله: »وكلمة به� كالم قد يُوؤ

ف�لكلم������ة، �إذن، ت�صتعم������ل عل������ى وج������ه 

�لحقيق������ة �أحي�ن�ً، وعلى وجه �لمج�ز �أحي�ن�ً 

�أخرى في لغة �لعرب. و�أقرُب مع�نيه�، على 

ول، �إلى �لمدل������ول �ال�صطالحي  �لوج������ه �الأ

أنه� وح������دة لغوي������ة، قو�ُمه� جملة  �لنح������وي �

�أحُرف متر�بطة، ذ�ت داللة محددة. ف�لبدر، 

مثاًل، كلمة معّرف������ة موؤلفة من ثالثة حروف 

�صحيح������ة، هي �لب�������ء و�لد�ل و�ل������ر�ء، تدّل 

مجتمع������ًة عل������ى معنى �لب������در �لمفهوم لدى 

نه� من  ُم�صتعِمل������ي �للغة �لعربية جميع�������ً؛ الأ

�لق�مو�س �لم�صتَرك.

وفيم������� يخ�ّس ��صتق�ق لفظ »�لكلمة«، 

قلن� �إنه م�أخوذ من �لجذر �للغوي �لثالثي 

»ك ل م« �لذي ترد تحته في �أكثر مع�جم 

�للغة �لعربية �لقديم������ة و�لحديثة. وذكر 

بع�ُصه������م �أن �للف������ظ م�صت������ّق م������ن �لَكلْم، 

وهو �لجرح، منطِلقي������ن مّم� بد� لهم من 

من��صب������ٍة بين معنيي �لكلمتين، تتجلى في 

��صتر�كهم������� ف������ي فعل �لت�أثي������ر؛ ذلك ب�أن 

�لجر�ح توؤثر في �لمج������روح وتوؤلمه، كم� 

�أن �لكلم�ت توؤثر في �لنف�س �أحي�ن�ً كثيرًة. 

�إال �أن �لر�ص������ي؛ �ص�رَح �لك�في������ة، ر�أى �أن 

 
ُ
هذه �لمن��صبة بعيدة بين �لمعنييْن، وغير

ُمْقِنعة �إقن�ع�ً قوي�ً.

�أف�صُحه�  لغ�������ت،  ث������الُث  وفي �لكلم������ة 

»َكِلَم������ة«، بفتح �لك�ف وك�صر �لالم، وبه� ج�ء 

�لقر�آن �لكريم، وهي لغة �أهل �لحج�ز. وهي 

ل������دى �لتميمّيين بك�صر �لك�ف وت�صكين �لالم 

)ِكلَْم������ة(، وتح�صرني ن�صو�ٌس �صعرية حديثة 

��صتعملت �لكلمة بهذه �ل�صورة �للفظية، منه� 

– على �صبيل �لمث�ل – قول �ل�ص�عر �لمغربي 
�لر�حل �أحمد �لمع������د�وي في �أول ق�صيدته 

َجز( »�لخوف«: )�لرَّ

»�لِكْلَمة �ل�صغيرْه

        ُتقاُل

        �أ� ُتَخّط 

           فوق �لماْء 

تم�صي بها �لّرياُح

ماُل            �تبثها �لرِّ

حر�ْء«.                     في �ل�صَّ

)�لفرو�صية، �س13(

ووردِت �للفظة نف�ُصه�، لدى بع�س �لعرب، 

أوله������� وت�صكين ث�نيه������� )َكلَْمة(، وهي  بفت������ح �

لغة من�صوبة، كذل������ك، �إلى قبيلة تميم. ولعّل 

�أول َم������ْن ذكره� و�صّجله� – م������ن غير ن�صبة 

– �إ�صم�عيل بن حم�د �لجوهري )ت 398ه�( 
ح�ح. في �ل�صِّ
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2- الكلمة وا�ستعـماالتها القراآنية:

��صتعمل �لق������ر�آن �لكريم ُمفَرَدة »�لكلمة« 

وغيره� مّم� ��صتّق من جذره� �للغوي، �صو�ء 

أم ب�صيغة  �أك�ن ب�صيغ������ة ��صمية وم�صدري������ة �

أْح�َصيُْت منه� خم�ص�ً  فعلي������ة، مر�ٍت كثي������رة، �

������د�ً بذلك، تحديد�ً، م�  وخم�صين مرة، ق��صِ

ك�ن منه� لفظ�ً ظ�هر�ً غيَر ُم�ْصَمر. 

لقد �أ�صيفت »�لكلمة« في �لقر�آن �إلى �هلل 

تع�لى في �لغ�لب )9 م������ر�ت(، كم� �أ�صيفت 

�إل������ى �لذين كفرو� )مرة و�حدة(، و�إلى �لكفر 

)مرة و�ح������دة(، و�إلى �لعذ�ب )مرتين(، و�إلى 

�لف�ص������ل )مرة و�ح������دة(، و�إل������ى �لفتح )مرة 

و�ح������دة(. على حين نالح������ظ �أن »�لكلم�ت« 

)ب�لجمع( لم ترد في �لقر�آن م�ص�فًة �إال �إلى 

�هلل �صبح�نه وتع�ل������ى )كلم�ت �هلل– كلم�ت 

ربي/ ربِّه�(، وج�ء �لم�ص�ُف �إليه م�صمر�ً في 

حدى ع�ْصرة.  حو�ل������ى ن�صف هذه �لمر�ت �الإ

و�لمالحظ، كذلك، �أن لفظ »�لكِلم« ورد غير 

م�ص�ف ف������ي �لقر�آن، بخالف لفظ »�لكالم« 

�ل������ذي �أ�صيف في������ه �إلى ��ص������م �لجاللة في 

ربع كله�، �صو�ء �أك�ن ظ�هر�ً )كالم  ي�ت �الأ �الآ

�هلل( �أم معب������ّر�ً عنه ب�صمير مت�صل )كالمي 

= كالم �هلل(؛ مّم������� يدل عل������ى �أن �لمق�صود 

آني، هو كالمه  ب�لكالم، في �ال�صتعم�ل �لقر�

عز وجّل فقط.

آنية  ويظهر من ق������ر�ءة �لن�صو�������س �لقر�

�لتي ورد فيه� لفظ من م�صتق�ت جذر �لكلمة 

أّي�ً ك�نت �صورته، �أن له� فيه� مع�ني  �للغوي، �

ه�: عدة، لعّل من �أهمِّ

* كالم �هلل تعالـــى: وهو نوع�ن في هذه 
د في  �لن�صو�س؛ �أحدهم������� كالم �هلل �لمحدَّ

�لقر�آن �لكريم، �لموحى به �إلى نبيِّه �صلى �هلل 

أو  عليه و�صلم، و�لث�ن������ي كالمه ب�صفة ع�مة �

غير �لمحدد في �لقر�آن. فمن �صو�هد �لنوع 

َن �لُْم�ْصِرِكيَن  أََحٌد مِّ ْن � ول قول������ه تع�لى: »َو�إِ �الأ

 » ِ
ّ

ى يَ�ْصَم������َع َكاَلَم �هلل أَِج������ْرهُ َحتَّ ��ْصتََج�������َرَك َف�

)�لتوبة/6(. وم������ن �صو�هد �لث�ني قوله: »ُقل 

ي َلَنِفَد �ْلَبْحُر  َكِلَماِت َربِّ ْو َكاَن �ْلَبْحُر ِمَد�دً� لِّ لَّ

ـــي« )�لكهف/109(،  َقْبـــَل �أَن َتنَفـــَد َكِلَماُت َربِّ

ْنُهْم َي�ْصَمُعوَن َكاَلَم  وقوله: »َ�َقْد َكاَن َفِريـــٌق مِّ

ُفوَنـــُه« )�لبق������رة/75(، وقوله:  ُثـــمَّ ُيَحرِّ �هلّلِ 

 ُمو�َصـــى َتْكِليمـــًا« )�لن�ص�ء/164(. 
ُ
ـــَم �هلّل »َ�َكلَّ

أو م� يدور في  أنه قد ير�د بهذ� �لكالم، � على �

�صلي، قليل من  فلكه م������ن م�صتق�ت جذره �الأ

آَدُم  ى � �لكلم�ت؛ كم� في قول������ه تع�لى: »َفَتَلقَّ

ِه َكِلَماٍت« )�لبقرة/37(. فهذه �لكلم�ت  بِّ ِمن رَّ

�لتي تلق�ه������� �آدم عليه �ل�صالم وْحي�ً من ربه 

قليلة، �ختل������ف �أهل �لتف�صي������ر و�لت�أويل في 

بي�نه� وتحديده�؛ ف�ق�ل �بن عب��س و�لح�صن 

و�صعي������د بن جبير و�ل�صح�������ك ومج�هد هي 

ـــْم َتْغِفْر  ن لَّ َنـــا َظَلْمَنـــا �أَنُف�َصَنـــا َ��إِ قول������ه: »َربَّ

ِريـــَن«  �ْلَخا�صِ ِمـــَن  َلَنُكوَنـــنَّ  َ�َتْرَحْمَنـــا  َلَنـــا 

أي�ص�������ً:  ع������ر�ف/23(. وع������ن مج�ه������د � )�الأ

أنَت ربي ظلمُت  »�صبح�ن������ك �للُهمَّ ال �إل������ه �إال �
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نف�صي ف�غفر لي �إنك �أنت �لغفور �لرحيم«. 

وق�لت ط�ئفة: ر�أى مكتوب�ً على �ص�ق �لعر�س 

»محم������د ر�ص������ول �هلل« فت�صّف������ع بذلك، فهي 

�لكلم�������ت... وعن �بن عب��س ووهب بن منبِّه 

�أن �لكلم�ت »�صبح�نك �للهم وبحمدك، ال �إله 

�إال �أنت عملُت �ص������وء�ً وظلمت نف�صي ف�غفر 

لي �إن������ك خي������ر �لغ�فرين، �صبح�ن������ك �للهم 

وبحمدك، ال �إله �إال �أنت عملُت �صوء�ً وظلمت 

أنَت �لتّو�ُب �لرحيم«...  َّ �إنك �
نف�صي فتُْب علي

حك�م �لقر�آن، 221/1 – 223(. )�لج�مع الأ

و�إّن كالم �هلل �أو مك�لمتَه �لعبَد �صنف�ن؛ 

نبي�ئه  �أحدهم������� في �لدني�������، وهو وْحيُ������ه الأ

ور�صله، وتكليمه لهم؛ كم������� في قوله تع�لى: 

 ُمو�َصـــى َتْكِليمـــًا« )�لن�ص�ء/164(. 
ُ
ـــَم �هلّل »َ�َكلَّ

بر�ر،  خرة، مع �أهل �لجنة �الأ َخُر ف������ي �الآ و�الآ

دون �لك�فرين، وهو جز�ء منه �صبح�نه لعب�ده 

�لموؤمنين و�متي�ز وتكريم عظيم.

دمّييــــن، كُثــــر �أم قــــّل: وهو –   * كالم �الآ

حي�ء؛ كم� في قوله  في �لغ�ل������ب – كالم �الأ

تع�لى: »َكُبــــَرْت َكِلَمــــًة َتْخُرُج ِمــــْن �أَْفَو�ِهِهْم« 

ُم  )�لكه������ف/5(، وفي قوله: »َقاُلو� َكْيـــَف ُنَكلِّ

ِبّيًا« )مريم/29(. وقد  َمـــن َكاَن ِفي �ْلَمْهِد �صَ

ير�د به كالم �لموتى �لذي ال ي�صمعه �لب�صر؛ 

كم� يُفَهم من تف�صي������ر بع�صهم لقوله تع�لى: 

َها َكِلَمٌة ُهَو َقاِئُلَها« )�لموؤمنون/100(.  نَّ »َكالَّ �إِ

م�م �لقرطبي )ت671ه�(:  ج�ء في تف�صير �الإ

»وقي������ل« كاّل �إنه� كلمة هو ق�ئله� »ترجع �إلى 

�هلل تع�لى؛ �أي ال خلف في خبره، وقد �أخبر 

أنه ل������ن يوؤّخر نف�ص�ً �إذ� ج�������ء �أجله�، و�أخبر  �

ب�������أن هذ� �لك�فر ال يوؤم������ن. وقيل: »كاّل �إنه� 

كلمة هو ق�ئله�« عند �لموت، ولكن التنفع«. 

)�لج�مع، 100/12(.

*  عي�صى عليه �ل�صالم كلمة �هلل: لقد �صّمى 
�لق������ر�آن �لكريم عي�صى بن مريم ب�»كلمة �هلل«، 

يُح ِعي�َصــــى �ْبُن  َمــــا �ْلَم�صِ نَّ ي������ة: »�إِ
وذلك في �الآ

َلى َمْرَيَم َ�ُر�ٌح  َمْرَيَم َر�ُصوُل �هلّلِ َ�َكِلَمُتُه �أَْلَقاَها �إِ

ن بكلمة  ْنُه« )�لن�ص�������ء/171(. ذلك ب�أنه مكوَّ مِّ

»ُكْن« فك�ن ب�صر�ً من غير �أب، و�لعرُب ت�صمي 

�ل�صيء ب��صم �ل�صيء �إذ� ك�ن �ص�در�ً عنه. وقيل 

»كلمته« ب�ص�رة �هلل تع�لى مريم عليه� �ل�صالم، 

ور�ص�لته �إليه� على ل�ص�ن جبريل عليه �ل�صالم، 

 
َ
نَّ �هلّل ِئَكُة َيا َمْرَيُم �إِ ْذ َقاَلِت �ْلَمالآ وذلك قوله: »�إِ

ْنــــُه« )�آل عمر�ن/45(. وقيل  ــــُرِك ِبَكِلَمٍة مِّ ُيَب�صِّ

ية، ق�ل �هلل تع�لى:  »�لكلمة« ههن� بمعن������ى �الآ

ا  َها« )�لتحريم/12(، و»مَّ َقْت ِبَكِلَماِت َربِّ دَّ »َ��صَ

« )لقم�ن/27(. وك�ن لعي�صى  ِ
َنِفَدْت َكِلَماُت �هللَّ

أ�صم�ء: »�لم�صيح وعي�صى وكلمة وروح«.  أربعة � �

)�لج�م������ع، 16/6 – 17(. وج�������ء في »مخت�ر 

�ل�صح�ح«: »وعي�ص������ى عليه �ل�صالم كلمة �هلل؛ 

نه لّم� �نتُفع به في �لدين كم� �نتفع بكالمه،  الأ

أ�صد  �ُصّم������ي به كم� يق�ل: فالن �صي������ف �هلل، و�

�هلل«. )�س 577(

�صيـــاء �لُمْبَتلـــى بهـــا فـــي �لحيـــاة  *  �الأ
�لدنيا: وهذ� �لمعنى ظ�هٌر من قوله تع�لى: 
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 » ُهنَّ ـــُه ِبَكِلَمـــاٍت َفاأََتمَّ ْبَر�ِهيـــَم َربُّ ِذ �ْبَتَلـــى �إِ »َو�إِ

)�لبق������رة/ 124(. وللمف�صري������ن �أقو�ٌل عدة 

في تف�صي������ر لفظ »كلم�ت« �ل������و�رد ه� هن�. 

لهي������ة« – كم� ق�������ل �ل�صريف  و»�لكلم�������ت �الإ

�لُجْرج�ن������ي )ت 816ه�������( – ه������ي »م� تعيَّن 

من �لحقيق������ة �لجوهرية، و�ص�������ر موجود�ً« 

)�لتعريف�������ت، �������س 98(. فم������ن �لتف�صير�ت 

م������� ذكره �لقرطبي ق�ئ������اًل: »�ختلف �لعلم�ء 

أق������و�ل، �أحُده�:  ف������ي �لمر�د ب�لكلم�ت على �

�صالم، وه������ي ثالثون �صهم�ً... ق�ل  �صر�ئع �الإ

�بن عب��س ر�ص������ي �هلل عنهم�: م� �بتلى �هلل 

�أح������د�ً بهّن فق�م به� كله������� �إال �إبر�هيم عليه 

������ه... وق�ل  �صالم ف�أتمَّ  ب�الإ
َ
�ل�ص������الم، �بتُل������ي

مر و�لنهي. وق�ل بع�صهم: بذبح  بع�صهم: ب�الأ

�بنه. وق�ل بع�صهم: ب�أد�ء �لر�ص�لة؛ و�لمعنى 

متق�رب... وذكر عبد �لرز�ق عن معمر عن 

ِذ �ْبَتَلى  ط�و�س عن �بن عب��س ف������ي قوله »َ��إِ

« ق�ل: �بتاله �هلل  ُهنَّ ُه ِبَكِلَماٍت َفاأََتمَّ ْبَر�ِهيَم َربُّ �إِ

ب�لطه�رة. خم�س في �لر�أ�س: ق�ّس �ل�ص�رب، 

و�ك، وَفْرق  و�لم�صم�صة، و�ال�صتن�ص�ق، و�ل�صِّ

ظف�ر،  �ل�صعر. وخم�س في �لج�صد: تقليم �الأ

بط، وغ�صل  وحلق �لع�نة، و�الختت�ن، ونتْف �الإ

م������ك�ن �لغ�ئ������ط و�لبول ب�لم�������ء؛ وعلى هذ� 

أت������ّم هو �إبر�هيم، وهو ظ�هر  �لقول، ف�لذي �

�لق������ر�آن... وق�ل قت�دة: ه������ي من��صك �لحج 

أبو �إ�صح�������ق �لزج�ج: وهذه  خ��ص������ة... ق�ل �

ن هذ� كله مّم�  قو�ل لي�صت بمتن�ق�صة؛ الأ �الأ

َ به �إبر�هيم علي������ه �ل�صالم«. )�لج�مع، 
�بتُلي

.)68 – 67/2

ر لها:  * مو�عيـــد �هلل تعالى �لتي ال مغيِّ
������رت به �لكلم�ت في  وه������ذ� �لمعنى مّم� ُف�صِّ

ْدقًا َ�َعْداًل«  َك �صِ ْت َكِلَمُت َربِّ قوله تع�لى »َ�َتمَّ

نع�������م/ 115(. ج�ء ف������ي ج�مع �لقرطبي  )�الأ

ية: »ق������ر�ءة �أهل �لكوفة  بخ�صو�������س هذه �الآ

ب�لتوحيد، و�لب�قون ب�لجمع. ق�ل �بن عب��س: 

مو�عيد ربك، فال مغّير له�. و�لكلم�ت ترجع 

أو �إل������ى �لمتعلق�ت من �لوعد  �إلى �لعب�ر�ت �

و�لوعيد وغيرهم�. ق�ل قت�دة: �لكلم�ت هي 

ْفتَرون 
ُ
َل ل������ه، ال يزيد فيه �لم� �لقر�آن ال مبدِّ

وال ينق�صون«. )47/7(.

كلمة في اال�سطالح واأق�سامها:  -3

قبل �لخو�س ف������ي هذه �لنقطة، ال بد 

أنه لي�������س ثمة تعريف  �ص�رة �إل������ى � م������ن �الإ

ن�ِطقة، لمفهوم 
َ
ج�مع م�نع؛ كم� يقول �لم�

أنه لم يح�صل �التف�ق، في  �لكلمة، و�إل������ى �

�أي ع�صر �أو زمن، على �صبطه بحدٍّ معين، 

ب������ل �إن �لب�حث لََيقُف عل������ى جملة و�فرة 

أو لدى  من تع�ريف������ه، �صو�ء لدى �لع������رب �

غيرهم، وذلك �أمرٌ ُم�صت�ص�غ جّد�ً الختالف 

�للغ�ت نف�صه�، وتب�يُن خو��ّصه� �لتركيبية 

و�لنحوية. ومن هن�������، نفهم علة �ختالف 
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�ن: »�إن 
ّ
تلك �لتع�ري������ف. يقول د.تّم�م ح�ص

ف������ك�ر �للغوية  فكرة �لكلم������ة –كبع�س �الأ

خرى– ال يمكن �أن تعّرف تعريف�ً ينطبق  �الأ

عليه� في كل �للغ�ت، و�إنم� ت�صتقّل في كل 

تقى من طبيعة 
ْ
لغة بتعريف خ��ّس به�، ُم�ص

�للغة، وو�ص�ئله������� �لخ��صة في �لتركيب«. 

)من�هج �لبحث في �للغة، �س259(.

لقد عّرف بع�ُس لَُغوّيي �لعرب ونُح�تهم 

�صموني  �لكلمة ب�أنه� »�للفظ �لمف������رد« )ك�الأ

و�لُعْكَب������ري(، وه������و تعريف ن�ق�������س كم� هو 

و��ص������ح، ن�سَّ عل������ى عن�صرين م������ن عن��صر 

فه� ب�أنه� لفظ  تحدي������د م�هية �لكلمة؛ �إذ عرَّ

أو ن�صبة، وهذه  أو �إ�ص�������رة � ال خ������طٌّ �أو عقد �

�صي�������ء �لّد�لة؛ كم�  �لخم�صة ه������ي ُمْجَمل �الأ

فر�د  ق�ل �بن يعي�������س، وب�أّنه� مو�صوم������ة ب�الإ

ال�لتركيب. وعليه، تغدو لفظة »كت�ب« كلمة، 

������ل عليه������� بتغيير مو�قع  و»بت������ك�« –�لمح�صَّ

أي�ص�ً، مع �أن  ولى– كلم������ة � �أحرف �لكلمة �الأ

ولى م�صتعَمل������ة، على حين �أن �لث�نية غير  �الأ

م�صتعمل������ة لغوي�ً. فق�صية �لداللة على معنى 

بو�صفه� �صرط�ً في �لتعريف غيُر و�ردة �لبتة 

في هذ� �لتحديد �لقديم.

و�َصْرع�ن م� تنّبه نح�تن� �إلى هذه �لثغرة، 

أكثر  أدّق و� فب�درو� ب�قتر�ح تعريف�ت �أخرى، �

أبرز �صم�ته�  ��صتيع�ب�ً، لمفه������وم �لكلمة، من �

�لتن�صي�س عل������ى عن�صر �لداللة. فهذ� ج�ر 

�هلل �لزمخ�ص������ري )ت 538ه�( يعرِّف �لكلمة 

ب�أنه������� »�للفظ������ة �لد�ل������ة على معن������ى مفرد 

ب�لو�ص������ع« )�لمف�صل، �������س6(. وعّرفه� �بن 

معط������ي )ت 628ه�( ب�أنه������� »�للفظ �لمفرد 

�لد�ل على معنى مفرد« )�لف�صول �لخم�صون، 

�س31(. وعرفه� �بن عقيل )ت 769ه�( ب�أنه� 

»�للفظ �لمو�صوع لمعن������ى مفرد« )�صرح �بن 

عقيل، 16/1(. وعرفه������� �بن م�لك ب�لقول: 

»�لكلمة لفظ م�صتق������ّل د�ّل ب�لو�صع تحقيق�ً 

أو تقدي������ر�ً، �أو منوي معه كذل������ك« )ت�صهيل  �

�لفو�ئ������د وتكميل �لمق��صد، �������س3(. وذكر 

محمد بن عي�صى �ل�صل�صيلي )ت 770ه�( في 

أنه »�حترز ب�لم�صتقل  �صرح كالم �بن م�ل������ك �

م������ن بع�س ��صم؛ ك�لت�ء ف������ي )م�ْصلمة(، ومن 

أم������� قوله  بع�������س فع������ل؛ كهمزة )�عل������م(. و�

أو تقدير�ً« فمث�ُل �لتحقيق )رجل(،  »تحقيق�ً �

ف�إنه د�ّل على م�صّم�ه تحقيق�ً، ومث�ُل �لتقدير 

�أحد جز�أي �لعلَم �لم�ص�ف؛ ك�مرئ �لقي�س، 

فم������ن حيث �لمدلول ه������و كلمة و�حدة، ومن 

حيث �لتركي������ب هو كلمت�ن. وقوله »�أو منوي 

معه« ق�صيُم )لفظ( �لو�رد في �أول �لتعريف؛ 

أو منوية مع  ن �لكلم������ة ق�صم�ن: ملفوظ������ة � الأ

�للف������ظ؛ ك�لف�عل ف������ي )�فَع������ْل(. و�أم� قوله 

أنه  »كذل������ك« فقد حكي عن �بن م�لك نف�صه �

�إ�ص�������رة �إلى �لدالل������ة و�ال�صتقالل؛ �أي: معنى 

هذ� �لَمنْوّي معنى �لم�صتقّل �لد�ل ب�لو�صع. 

ر في  عر�ب �لمقدَّ و�حترز ب�)كذلك( م������ن �الإ

)فتى( ونحوه، و�إْن ك�ن منوي�ً مع �للفظ، لكنه 
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لي�������س م�صتقاًل د�الًّ ب�لو�صع، فال يكون كلمة، 

بخالف �لف�عل �لم�ْصتِكن في �لفعل«. )�صف�ء 

�لعليل في �إي�ص�ح �لت�صهيل، 95/1 – 96(.

�إنَّ هذه �لتع�ريف، وغيره� كثير، ت�صترك 

في جملة من �لعن��ص������ر كم� هو ب�ٍد للِعي�ن، 

ف ب�لجن�������س و�لف�صل مع�ً.  َع������رَّ
ُ
د �لم� وتح������دِّ

ول في �تف�قه������� على �أن  بحي������ث يتجل������ى �الأ

أك�نت  �لكلم������ة لفظ)ة( ب�صفة ع�م������ة، �صو�ء �

أم ُمْهَملة )كَديْز؛ مقلوب  م�صتعملة )كَزيْ������د( �

»َزيْ������د«(. ويتجلى �لث�ن������ي –في �لو�قع– في 

�أكثر من ف�ص������ل؛ �إذ ت�صترط هذه �لتعريف�ت 

في �لكلمة �أن تكون د�لًة على معنى، وبذلك 

يخرج م������ن نط�������ق تعريفه������� كّل لفظ غير 

م�صتعمل في �للغ������ة. وت�صترط فيه�، كذلك، 

فر�د �ْحِتر�ز�ً من دخول خ��صية �لتركيب،  �الإ

أو �لمعنوي، ف������ي �لتعريف، وتجنب�ً  �للفظي �

أو �لكلم. و�إلح�ُح  الختالط �لكلمة ب�ل������كالم �

بع�������س هذه �لتعريف�ت عل������ى م�ص�ألة �لو�صع 

ف�صٌل �آخُر ير�د من �إير�ده �إق�ص�ء م� قد يدل 

بغير �لو�صع، ك�»ق������ول �لن�ئم: �أخ، ف�إنه يُفهم 

منه ��صتغر�قه في �لنوم«؛ على حد تعبير �بن 

ل �لزمخ�صري  يعي�س في �صرحه عل������ى مف�صَّ

)19/1(. ون�������سَّ بع�صهم عل������ى ��صتقاللية 

�لكلمة �حتر�ز�ً م������ن �ن�صر�ف معنى �لكلمة 

�إلى بع�س ��صم �أو فعل.

وق������د �أ�ص�������ف ب������در �لدين محم������د �بُن 

لفية« �لم�صهورة )ت686ه�( �إلى  �ص�حب »�الأ

�لتع�ري������ف �لمتقدمة �إ�ص�ف������ًة لغوية �صكلية 

ول عن�صر فيه�؛ حيث ق�ل  عند تف�صيل������ه الأ

أبي������ه: »�لكلمة لفظ  ألفية � في �صرح������ه على �

أو لفظ ب�لفعل، م�صتقّل، د�ّل بُجملته  ب�لقوة �

عل������ى معنى مفَرد ب�لو�ص������ع«. فقد ذكر، في 

ه، ق�ْصمي �للفظ، م�صتعِماًل ��صطالح�ت  َحدِّ

�صالمية؛ �إذ عّب������ر ب�»�لقوة« عّم�  �لفل�صفة �الإ

أبوه ب�»�لمن������وي«، وب�»�لفعل« عّم�  ������ر عنه � عبَّ

أو »�للفظ«، �صو�ء  أبوه ب�لملف������وظ � عبَّر عنه �

مر، �إذن، يتعلق  �أك�ن محقق�������ً �أم مقّدر�ً. ف�الأ

بنوعي������ن م������ن �لكلم������ة، �صّم�هم������� �ل�صريف 

آخ������رون، ب�»�لكلم������ة �لقولية«  �لجرج�ن������ي، و�

و»�لكلم������ة �لوجودي������ة«، �للتين ق�������ل عنهم� 

�ص�ح������ب »�لتعريف�������ت« �إنهم� »عب�������رة عن 

تعيُّن�ت و�قعة على �لنف�س؛ �إذ �لقوليُة و�قعة 

ن�ص�ني، و�لوجودية على �لنف�س  على �لنف�س �الإ

�لرحم�ن������ي �لذي هو �ُصَور �لع�لَم �لُهيوالني، 

ولي�س �إال عين �لطبيعة. ف�ُصَوُر �لموجود�ت 

كله� ط�رئ������ة على �لنف�������س �لرحم�ني، وهو 

�لُوجود« )�������س98(. وكالم �لنف�س، كم� ق�ل 

�أحدهم، هو »م� يح�صل في �لنف�س من حيث 

أو كت�بة، �صو�ء  أو �إ�ص�رة � �أن يدّل عليه بعب�رة �

أم  أم �إذع�ن�������ً �أم خب������ر�ً � أم �إر�دة � �أك�ن علم�������ً �

��صتخب�ر�ً �أم غير ذلك«. و�إخر�ُج هذ� �لكالم 

�لد�خلي �إل������ى حيز �لوج������ود �لفعلي هو م� 

يُطلق عليه بع�ُصهم ُم�صطلح »�لتكلم«، �لذي 

يَ�صترط فيه جمهور �لنح�ة �لق�صد و�لنية.
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ونخت������م حديثن� ع������ن مفه������وم »�لكلمة« 

��صطالح�������ً ب�إي������ر�د بع�������س م������� ُعّرفت به 

�للفظ������ة ل������دى غير �لع������رب حديث�������ً. فقد 

بلومفيل������د  مريك������ي  �الأ مث������اًل،  عّرفه�������، 

)Bloomfield(  ب�أنه� »�أ�صغر �صيغة ُحّرة«، 

ونيم«)Monème(  ب�ال�صطالح 
ُ
�أو هي »�لم�

�للّ�ص�ني�ت������ي �لمعروف. وعّرفه������� ي��صپر�صن 

)Jespersen( ب�أنه� »وحد�ت لغوية، ولكنه� 

لي�صت وحد�ت �أ�صو�تية«... �إلخ. 

وقد د�أب نح�������ة �لعربية وعلم�وؤه�، منذ 

�لقدم، على تق�صيم �لكلمة �إلى ثالثة �أق�ص�م، 

هي »��صم، وفعل، وح������رف ج�ء لمعنى لي�س 

ب��ص������م وال فعل«؛ على حد تعبي������ر �أبي ب�ْصر 

عمرو بن عثم�ن بن قنبر �صيبويه )ت 180ه�( 

في »�لكت�ب« )12/1(، وذلك بعد ��صتقر�ئهم 

كالَم �لعرب.

ق�������ل �ص�ح������ب »ُمْغني �للبي������ب عن كتب 

أنو�ع  ع�ري������ب«: »و�لدليل عل������ى �نح�ص�ر � �الأ

�لكلم������ة في ه������ذه �لثالثة �ال�صتق������ر�ءُ؛ ف�إّن 

علم�ء ه������ذ� �لفن تتبَّع������و� كالم �لعرب، فلم 

أنو�ع، ولو ك�ن ثَمَّ نوع ر�بع  يج������دو� �إال ثالثة �

لعث������رو� على �صيء من������ه«. ويوؤكد بع�صهم �أن 

هذه �لق�صمة �لثالثية لي�صت حْكر�ً على �للغة 

ر�س جميِعه�  �لعربي������ة، بل هي �ص�أن لغ�ت �الأ

)�بن �لخّب�������ز �لمتوفى �صنة 637 ه�(، بدليل 

أنو�ع: ذ�ت  عقل������ي ُموؤّد�ه �أن �لمع�ن������ي ثالثة �

)�ال�صم(، وح������دث )�لفع������ل(، ور�بطة ت�صل 

�لحدث ب�لذ�ت )�لحرف(. وقد ظّل �لعلم�ء 

دون هذ� �لتق�صيم، على �متد�د  و�لنح�ة ي������ردِّ

أْن يثير �أحد �أي �صكوك من  قرون طويلة، دون �

أْن  حوله، ودون �أن يتعر�س �إليه ب�نتق�د، �إلى �

ق�م د�ر�س مع��صر، هو تم�م ح�ص�ن، فح�ول 

�أن يعيد �لنظر في هذ� �لتق�صيم �لكال�صيكي 

آه ق��صر�ً  في �تج�ه تعديله وتو�صيع������ه، لّم� ر�

أنو�ع�ً �أخ������رى من �لكلمة.  غيَر م�صتْوِع������ٍب �

فقد عقد، في كت�به »�للغة �لعربية: معن�ه� 

ومبن�ه�«، ف�صاًل بعنو�ن »�أق�ص�م �لَكِلم«، عبَّر 

فيه عن موقفه �ل�صريح من �لتق�صيم �لم�ص�ر 

أنن� نجد �لتق�صيم  أ به � �إليه ق�ئاًل: »�أول م� نبد�

�لذي ج�ء به �لنح�ة بح�جة �إلى �إع�دة �لنظر، 

ومح�ولة �لتعديل، ب�إن�ص�ء ق�صم جديد َمبني 

أكثر دق������ة العتب�رِي �لمبنى  � 
ٍ
عل������ى ��صتخد�م

أْو�َصَل �لرجل عدد  و�لمعنى« )�س88(. وقد �

�أق�ص�م �لكلم �إلى �صبع������ة، و�أف��س في بي�نه� 

و�لدف�������ع عنه�، في كت�ب������ه �لُموَم�إ �إليه قبُْل، 

وهي: �ال�صم، و�ل�صف������ة، و�لفعل، و�ل�صمير، 

د�ة. و�لخ�لفة، و�لظْرف، و�الأ

ـــَلـــُتـــهـــا بــمــفــاهــيــم  الـــكـــلـــمـــة و�ـــسِ  -4

ُمجاورة:

يلتب�س مفه������وم �لكلمة بجمل������ِة مف�هيَم 

�أخ������رى �لتب��ص�ً يُوِق������ع �لكثيرين في �لخلط 
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�أحي�ن�������ً، ويَْدُعون������� – في �لوق������ت نف�صه – 

�إلى بي�������ن �لحدود �لف��صل������ة بينه�، و�صبط 

َمَد�ليله������� بم������� يجعله������� و��صح������َة �لمع�ني 

أو ُم�ص�ِدفيه� لدى  ف������ي �أذه�ن ُم�ْصتْعِمليه������� �

تع�ُملهم مع كت�ب�������ت �للغة و�لنحو �لعربيين 

آنف�ً، لفظ  خ�صو�ص�������ً. ف�لكلم������ة، كم� بّيّن������� �

مفرد، م�صتقل، د�ّل على معنى َم� ب�لو�صع ال 

ب�لُع������رف �أو غيره. وهو تعريٌف ينطوي على 

�صي�ء  جمل������ة قيود، تتيح �إخ������ر�ج كثير من �الأ

لف�ظ �لمهملة،  من نط�ق حّد �لكلم������ة؛ ك�الأ

قو�ل �لد�لة بغي������ر �لُمو��َصعة، وم� يدّل  و�الأ

على معنى مرّك������ب. وتُجمع �لكلمة َجْمعين، 

�أحُدهم� »�لَكِلم«، وه������و ��صم جن�س جمعي، 

وهذ� م�صطل������ح قديم يُر�د به مجموعة من 

�لجم������وع يُميَّز بينه� وبي������ن مفرد�ته� ب�لت�ء 

أو ب�لي�ء  �لمربوطة )مثل: �صج������ر/ �صجرة(، �

�لم�ص������ّددة )مث������ل: ُجنْد/ ُجن������دي(. ويق�بله 

فر�دي، وهو م� يكون لفظه  ��ص������م �لجن�س �الإ

فر�د؛  و�حد�ً ث�بت�������ً في ح�لتي �لجم������ع و�الإ

نحو: �لع�صل و�لذه������ب. و�لث�ني »�لكلم�ت«، 

وهو جمع موؤنث �ص�لم.

أن������ه م�  ويُع������رف �لكل������م، ��صطالح�������ً، ب�

������ب من ث������الث كلم�ت ف�أكث������ر، ح�صلت  تََركَّ

أْكرمه(،  �لف�ئ������دة )مثل قولك: �إْن ج�������ء زيد �

أو ل������م تح�صل به )مثل قولك: �إن ج�ء زيد(.  �

ف�صرُطه، �إذن، �لتركيب �للغوي بقطع �لنظر 

عن ح�صول �لف�ئ������دة. فكلُّ تعبير موؤلَّف من 

أكثر م������ن كلمتين ي�صّمى َكِلم�ً، حتى و�إْن ك�ن  �

غير ذي معنى مفيد. وحين تح�صل �لف�ئدة، 

أو �أقرب �إليه على  هن�، نكون ب�ص������دد كالم، �

قل. تَُرى فم� �لكالم؟ �الأ

أو م�  �ل������كالم، في لغة �لعرب، هو �لقول �

أم لم يُِفْد. وهو – من حيث  أف�َد � يُتكلَّم ب������ه، �

طبيعتُه �ل�صرفي������ة – ��صُم م�صدٍر ال م�صدر 

نه يُق�ل، في �لعربية، كلَّم تكليم�ً  ؛ الأ
ّ
حقيق������ي

وِكاّلم�ً، وتكلَّم تكلُّم�ً وتَِكاّلم�ً، وتك�لَم تك�لُم�ً، 

وك�لَم ُمك�لَمًة. فهذه هي �لم�ص�در �لحقيقية 

فع�ل �لم�صتّق منه� تلك �ل�صيغ  �لقي��صّية لالأ

أْخ������ذ�ً بر�أي  �لم�صدري������ة عل������ى �ختالفه� )�

مدر�صة �لكوفة في م�ص�ألة �أ�صل �ال�صتق�ق(.

ويُ������ر�د به، ف������ي ُعْرف �لنح�������ة، »�للفظ 

�لمفي������د ف�ئ������دًة يْح�ُصن �ل�صك������وت عليه�«. 

أنه  وبتحليلن� تعريَف �بن عقيل هذ�، يت�صح �

ُد على �صرورة تو�فر ثالثة عن��صر في  ي�صدِّ

أوله� �أن يكون لفظ�ً، ومعن�ه  مفهوم �لكالم؛ �

ْمي. ق�ل �بن  –ف������ي مع�جم �للغة– �لَمّج و�لرَّ
أب������ي بكر �لر�زي )ت 666ه�(: »لَفَظ �ل�صيَء  �

 لُف�َظة. 
ُّ
ءُ �لَمْرِمي

ْ
من فِمه َرم�هُ، وذلَك �ل�صي

ظ ب������ه تكلََّم به، وب�بهم�  ولََفَظ ب�لكالم وتلفَّ

لف�������ظ، وهو في  �ص������رب. و�للفظ و�حُد �الأ

�صل م�ْصَدر« )مخت�ر �ل�صح�ح، �س601(.  �الأ

وير�د به، في �ال�صطالح �لعلمي، »م� يَتلّفظ 
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أو  أو م� في ُحْكمه، مهماًل ك�ن � ن�ص�ن � ب������ه �الإ

م�صتْعَماًل« )�لتعريف�ت، �س102(. �أو هو كّل 

أو كثير�ً، دلَّ على معنى  �صوٍت، قلي������اًل ك�ن �

أو لم يدّل. ومن هن�، يتبّدى �أن �للفظ جن�س  �

ع�ّم ي�صمل �لكلمة و�ل������كالم و�لكلم جميع�ً. 

وتقت�ص������ي عملية �إ�ص������د�ر �للفظ/ �ل�صوت 

أ�ص��صي������ة، هي:  )�لتلف������ظ( ثالثة عن��ص������ر �

�لاّلِفظ، و�للف������ظ، و�لملفوظ به.. �لف�عل، 

و�لفعل، و�لمفعول. ولكّن������� حين نُْطلق هذ� 

�لم�صطل������ح ين�صرف ذهنن�������، مب��صرة، �إلى 

�لعن�صر �لث�لث ب�عتب�ر �أن �لعملية �لتلفظية 

أو �لمجموع  أو �إخر�ج �ل�ص������وت � هي ط������ْرح �

آلي�ت  �ل�صوتي م������ن �لرئتين، وتحقيقه عبر �

ومر�حل، حت������ى ي�صل �إل������ى �أذن �لم�صتمع. 

ويتجلى �لعن�صر �لث�ني، من عن��صر تعريف 

ف�دة؛ �أي �إنَّ �صرط �لكالم  �بن عقيل، في �الإ

�أن يكون مفيد�ً، وبذلك يخرُج من �لتعريف 

ْهَمُل )مثل َديْز(. وق�ل �بن عقيل، وغيره، 
ُ
�لم�

�إن هذه �لف�ئدة مّم� يْح�ُصن �ل�صكوت عليه�، 

وعدم �لت�صريح به� في ثن�ي� �لكالم؛ بحيث 

ال ي�صي������ر �ل�ص�مع محت�ج�������ً �إلى �أن يُذَكر له 

�صيءٌ �آخر يتوقف عليه ح�صول تلك �لف�ئدة 

لدي������ه. وبهذ� �لقيد »�أخ������رج �لكلمة وبع�س 

�لكل������م، وه������و م� ترّك������ب من ثالث������ة كلم�ت 

ف�أكثر، ول������م يح�صن �ل�صكوت عليه؛ نحو: �إْن 

ق�م زيد«.

وال يمك������ن �أن يكون �ل������كالم مفيد�ً تلك 

أْن يتركَّب،  ف�������دة �إال ب�لتركيب؛ �إذ يل������زم � �الإ

قل، من كلمتين بينهم� ن�صبة �إ�صن�دية  على �الأ

ف�دة �لمهم جّد�ً  ر�بطة ومحقق������ة ل�صرط �الإ

في تعري������ف �لكالم. ق�ل �ب������ن َعقيل: »وال 

يترك������ب �لكالم �إال من ��صمي������ن؛ نحو: »زيٌد 

ق�ئم«، �أو من فعل و��صم؛ ك�»ق�َم زيد«، وكقول 

ألفيت������ه – »��صتقْم«، ف�إنه  �ب������ن م�لك – في �

أم������ر وف�عل م�صتتر،  كالم مرك������ب من فعل �

أن������َت، ف��صتغنى ب�لمث�ل  و�لتقدي������ر: ��صتقم �

ع������ْن �أن يق������ول: »ف�ئ������دة يح�ُص������ن �ل�صكوت 

عليه�������«، فك�أنه ق�������ل: »�لكالم ه������و �للفظ 

�لمفيد ف�ئدًة كف�ئدة ��صتقم«...« )�صرح �بن 

�صن�ُد  عقي������ل، 15/1(. وال يح�صل ه������ذ� �الإ

أو بين حرف و��صم،  أو فعلين، � بين حرفين، �

أو بين حرف وفع������ل. و�لتركيُب، كم� يُفهم  �

من قول �بن عقيل، �إم� �أن يكون على �صبيل 

�لتحقي������ق )زيد ق�ئم – ق�������م زيد(، و�إم� �أن 

يكون على �صبيل �لتقدير )��صتقم(.

وتن�������سّ تع�ري������ف �أخ������رى عل������ى �صرط 

�لتركيب بو�صوح؛ كم� في قول بع�س �لنح�ة: 

»�ل������كالم هو �للفظ �لمرك������ب �لمفيد ف�ئدة 

يح�ص������ن �ل�صكوت عليه�������، ب�لو�صع �لعربي«. 

و�لمركَّب، ��صطالح�ً، هو »م� دّل جزوؤه على 

أنو�ع كثيرة، منه�: �لمركب  جزء معن�ه«، وهو �

�ص�ف������ي )غالُم زي������ٍد ُمْقب������ٌل(، و�لمركب  �الإ
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أو �لنعتي )هذه بن�ي������ة �ص�هقة(،  �لو�صف������ي �

�صن�������دي )�أمط������رِت �ل�صم�ءُ(،  و�لمرك������ب �الإ

)زرُت ح�صرم������وت(،   
ّ
�لَمْزج������ي و�لمرك������ب 

و�لمرك������ب �لعطف������ي )نجح زي������د وعْمٌرو(، 

و�لمرك������ب �لح�لي )ه������و ج�ري بيْ������َت بيَْت 

– ذهب وهو غ��ص������ٌب(، و�لمركب �لتوكيدّي 
)�أكلت �لتف�حَة كلَّه�(، و�لمركب �لَبَدلي )ج�ء 

 �أخ������وك(، و�لمركب في ب�������ب �لتمييز 
ٌّ
عل������ي

أكث������َر �ن�صب�ط�������ً(، و�لمركب �لظرفي  )ك�ن �

أت������ي �صب�َح م�ص�������َء – �إنه ف������ي موقع بيَن  )ي�

بيَن(، و�لمركب �لَعَددي )له �ثن� ع�صر �أخ�ً(. 

ويق�ص������د بعب�رة »ب�لو�ص������ع �لعربي«، �لو�ردة 

في �آخر �لتعري������ف �ل�ص�بق، �أن �لكالم مفيد 

لف�ظهم؛  »ب�لمع�ن������ي �لتي و�صعه� �لع������رب الأ

فكلمة »ذَهَب« و�صعه������� �لعرُب لمعنى، وهو 

ح�صول �لذه�ب ف������ي �لم��صي«. وج�ء، في 

معج������م �لُجْرج�ني، �أن �لكالم، في ��صطالح 

�لنحويي������ن، هو »�لمعن������ى �لمركب �لذي فيه 

�صن�د �لت�ّم«. )�س 98( �الإ

ويَ�صتعمل بع�������س �لنح�ة لفظي »�لكالم« 

و»�لجملة« متر�دفيْن؛ ك�لزمخ�صري في قوله 

ف�ً �ل������كالَم ب�أنه »�لمرك������ب من كلمتين،  معرِّ

خ������رى. وذلك ال  أ�صن������دْت �إحد�هم� �إلى �الأ �

يت�أّتى �إال في ��صمي������ن؛ كقولك: زيد �أخوك، 

وِب�ْصر �ص�حب������ك، �أو فعل و��صم؛ نحو قولك: 

�ص������رب زيد، و�نطلق بك������ر. وي�صمى جملة«. 

عل������ى حين يف������ّرق نحوي������ون ولغوي������ون ُكثٌْر 

بينهم�؛ �أمث�ل �بن ه�ص�������م، و�بن جني �لذي 

ي������رى �أن »�لكالم جن�س للجم������ل«، �صْرُطه �أن 

يكون مفيد�ً، بخالِف �لجملة �لتي قد تكون 

مفي������دة �أو غير ُمفيدة. وعليه، ف�لجملة �أعمُّ 

�صن�د فقط، حتى  من �لكالم، يلزم فيه������� �الإ

و�إْن ل������م يتّم معن�ه�، ولم تُف������د �إف�دة يح�صن 

�ل�صكوت عليه�. فقولن������� »�ص�فر زيد« جملة 

أ�صند فيه� �لفعل �إل������ى ف�عله، وكالم كذلك  �

لكونه������� مركبة ومفيدة مع�������ً. على حين �أن 

قولن� »�أكل �لطفُل« لي�س بكالم م� د�م معنى 

�لعب�رة غي������َر ت�ّم لدى �لمتلق������ي �لذي يظّل 

منتِظ������ر�ً �لبقية لتح�ص������ل �لف�ئدة و�لداللة، 

�صن�دية بين  أنه جملة لقي�م �لعالق������ة �الإ م������ع �

�ص��������س، ف�إن »تميُّز  نَيْه�������. وعلى هذ� �الأ ُمَكوِّ

�لجملة من �لكالم ال يعني �الختالف بينهم� 

د�ئم�ً. فقد يلتقي�������ن؛ فتكون �لجملة كالم�ً، 

أ�صب�ه  و�ل������كالم جمل������ًة« )»�إعر�ب �لجم������ل و�

�لجمل« لفخر �لدين قب�وة، �س17(.

وثمة لف������ٌظ �آخُر ي�صتوعب �لم�صطلح�ت 

�لمذكورة جميَعه� )�لكلمة– �لكلم – �لكالم 

– �لجمل������ة(، وهو »�لقول«، ِم������ْن »ق�َل يَقوُل 
أ�ْص������ُل )ُقلُت( َقَولُْت  قْوالً وَمق�������الً وَمق�لًة. و�

نه  ب�لفت������ح، وال يج������وز �أن يكون ب�ل�ص������ّم الأ

« )مخت�ر �ل�صح�ح، �س 556(، ومعن�ه  ُمتع������دٍّ

�لتلف������ظ و�لتكل������م و�لنطق مطلق�������ً ب�صرف 
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�لنظ������ر عن طبيع������ة �لمنطوق ب������ه. و�لقول، 

��صطالح�ً، كلُّ م� يُنطق به من لفظ، مفرد�ً 

ك�ن �أم مركب�������ً، د�اّلً على معنى �أم غير د�ل، 

أم لم يُف������د. وعليه، فهو –كم� ق�ل �بن  أف�د � �

قو�ل  ه�ص�م– »جن�������سٌ ي�صتمل ثالثة �أمور: �الأ

�لمفردة؛ كَرُجل، و�لمرّكب������ة �لمفيدة؛ ك�ق�م 

زيد، وغير �لمفيدة؛ ك�غ������الم زيد«. وبتعبير 

�آخر، ي�صمل �لقوُل �لكلمة �لمفردة، و�لكالم، 

ع، �أحي�ن�ً، في  و�لكلم، وكذ� �لجمل������ة. ويُتو�صَّ

معن�������ه، فيُ�صتعَمل للداللة عل������ى �لمعتقد�ت 

ر�ء؛ كم� في قولن�: »فالن يقول  فك�ر و�الآ و�الأ

�ص�ِعَرة في هذه �لم�ص�ألة«، وكم� في  بقول �الأ

قولن�������: »ي�أخذ بقول مدر�صة �لكوفة في هذه 

�لق�صية �لنحوي������ة«. وقد عّبر �بن م�لك عن 

�ُصمول معنى �لقول بقوله:

ــِقــْم ــَتـــ ــيــٌد كــا�ــسْ ــٌظ ُمــفـــ ــنــا لــفـــ كــالُم

وا�ــــســــٌم وفـــعـــٌل ثــــّم َحـــــــْرٌف الـــَكـــِلـــْم

ـــّمْ ــــ واحــــــــُده َكـــــــِلـــَمـــٌة، والـــــقـــــوُل َع

ّمْ ــــالٌم قـــــْد ُيـــــــــــوؤ ــــَمــــٌة بـــهـــا كـــــ وِكــــْلـــــ

فق�ص������د بقول������ه »كالمن�������« �ل������كالَم في 

��صطالح �أهل �لنحو ال �للّغويين، وهو – عنده 

– لف������ظ مفيد �إف�دة يح�ص������ن �ل�صكوت عليه�، 
أو ب�لتقدير )مثل: ��صتقم(، وال  �صو�ء ب�لتحقيق �

�صبيَل �إلى ذل������ك �إال ب�إ�صن�د �ال�صم �إلى �ال�صم، 

أو ُم�ْصَمر�ً.  أو �لفع������ل �إلى �ال�صم، ظ�هر�ً ك�ن � �

آَخُر بقوله: ويوؤكد هذ� �لمعنى ن�ظٌم �

حــــدُّ الـــكـــالم مـــا اأفــــــاد الــمــ�ــســتـــــمــْع

ــِبــْع ــّت نــحــو: �ــســعــى زيـــــٌد، وعـــمـــٌرو ُم

ثم ذك������ر �بن م�لك، عقب ذل������ك، �أق�ص�م 

�لكل������م )ج. كلمة( �لثالث������ة �لمعروفة، وهي: 

ول )مثل:  �ال�صم، و�لفعل، و�لحرف. ف�أم� �الأ

ِكت�ب( فهو م� دّل على معنى من غير �قتر�ن 

أْجَمله� �بُن م�لك  بزم�ن، ويُْع������َرف بعالم�ت �

في قوله:

ـــدا، واأْلـــــ  بــالــَجــّر، والــتــنــويــن، والـــنِّ

ـــــْل ــنــٍد لــال�ــســـــم تــمـــــيــيــٌز َحــ�ــسَ ـــ وُمــ�ــسْ

و�أم� �لث�ن������ي )نحو: كتب– يكتب– �كتُْب( 

فهو م� دّل على حدث، مع �قتر�نه بو�حد من 

زمنة �لمعروف������ة، ومن عالم�ته �ت�ص�ُل ت�ء  �الأ

أو ي�ء �لمخ�َطَبة  أو ت�ء �لت�أنيث �ل�ص�كنة � �لف�عل �

أو ن������ون �لتوكي������د ب�آخره، ودخ������ول �لنو��صب  �

أّول������ه. و�أم� �لث�لُث )مثل:  و�لجو�زم عليه من �

�لف�ء– ِم������ْن – على– لعّل– لك������ّن( فهو غير 

د�ل بنف�صه، بل يحت�ج د�ئم�ً �إلى ��صتعم�له في 

تركيب، �إلى ج�نب كلم�ت �أخرى، ليكون د�الً. 

أالَّ يقبل �صيئ�������ً من عالم�ت �ال�صم  وعالمت������ه �

أ�صرن� �إلى بع�صه�. و�لحرف �لتي �

و�ص������ّرح �بن م�ل������ك، في �ص������در �لبيت 

لف�ظ  �لث�ن������ي، ب�أن �لق������ول يُعمُّ مفهوُم������ه �الأ

نه  �ال�صطالحي������ة �لثالثة �لمذك������ورة كله�؛ الأ

أ�ص�ر �إلى �أن �لكلمة )وقد ��صتعمله�  جن�س. و�

بك�ص������ر �لك�ف وت�صكين �لالم على لغة تميم( 
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قد تر�دف، في بع�س �ال�صتعم�الت �للغوية، 

أّن ��صتعم�له� هذ� على  معنى �لكالم، عل������ى �

�صل  �لَمج�ز ال �لحقيقة. وزعم بع�صهم �أن �الأ

ْفَرد َوْحده. 
ُ
أْن يُ�صتعَمَل ف������ي �لم� في �لق������ول �

خي������ر م� ال يَُدلُّ جزوؤه على  ويُق�صد بهذ� �الأ

جزء معن�������ه. ويُ�صتعمل، في ميد�ن �ل�صرف، 

للداللة على م� لي�������س مثّنى وال جْمع�ً، وفي 

�لنح������و للداللة على م������� لي�س جملة وال �صبه 

جمل������ة، وللدالل������ة –كذلك– عل������ى م� لي�س 

بم�ص�������ف وال �صبيه ب�لم�ص�ف؛ كم� في ب�ب 

�لند�ء. وق������د عبر جالل �لدي������ن �ل�صيوطي 

)ت 911ه�������( عن معنى »�لق������ول« �لع�ّم هذ� 

�صب�ه  بقوله، في �لُج������زء �لث�ني من كت�به »�الأ

و�لنظ�ئ������ر في �لنْحو«، و��صع�������ً ذلك �للفظ 

ج�ِوَرة له، 
ُ
�صم������ن منظومة �لم�صطلح�ت �لم�

�لد�ئرة في َفلَكه، �لمتعلقة به ب�أّي �صورة من 

�صور �لتعلق: »م� خرج من �لفم �إْن لم ي�صتمل 

عل������ى حرف ف�َصْوت، و�إن ��صتمل على حرف 

ولم يُفد معنًى فلفظ، و�إن �أف�د معنى فقول؛ 

ف�إْن ك�ن مفرد�ً فكلم������ة، �أو مركب� من �ثنين 

ول������م يفد ن�صبة مق�صودة لذ�ته� فجملة، و�إْن 

أف�َد ذلك فكالم، �أو من ثالثة فَكِلم«. �
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مترجم وباحث �شوري. ❁

كرث قراءة اليوم يف دول الغرب الكتب الأ

اإبراهيم �سلوم

❁

�شه������د مطل������ع ه������ذا الق������رن الواحد 

أثراً دور عدة كت������ب تركت شدور عدة كت������ب تركت شدور عدة كت������ب تركت ا شوالع�شري������ن �شوالع�شري������ن �

عميق������اً ف������ي نفو�������س قرائها نظ������راً لما 

تحتوي������ه من اأفكار ومعلوم������ات غريبة لم 

تكن متداولة ومعروف������ة حتى يومنا هذا. 

أرادوا من جراء  لفيها ولفيها وؤلفيها ا ون مون م رجح اأ وعلى الأ

ب شب شب  شول على ال�شهرة وعلى الك�شول على ال�شهرة وعلى الك� ول على ال�شهرة وعلى الك�شول على ال�شهرة وعلى الك�ش شذلك الح�شذلك الح�

عرف بمقولة:خالف تعرف بمقولة:خالف تُعرْف.  ��ا���ا���ًا � عم���� عم��� المادي معاً

أبرز ه������ذه الكتب رواية »�شيفرة  وكان من ا

ميرك������ي دان براون  لفها الولفها الوؤلفها الأ ودافن�ش������ي« لمودافن�ش������ي« لم

دارها ف������ي العام شدارها ف������ي العام شدارها ف������ي العام 2003م، ش�ش� االذي قام باالذي قام باإ
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������اب �آخرين لكي  ������اب �مام كت������اب �مام كتَّ أ و�لذي فت������ح �لباب �

ين�شرو� رو�ياٍت �أخ������رى م�شابهًة لها وتحمل 

ها.شها.شها. شمات نف�شمات نف� مات نف�شمات نف�ش شل�شل� �

ميركي������ة »ماك غو�ن« في  مثل �لكاتبة �لأ

رو�ياتها: »مريم �لمجدلية«، و»كتاب �لحب«، 

ن  و»�ل�صخ�صي������ة �لمنتظ������رة«، �لت������ي هي �الآ

مو�ص������ع در��صتن�. هذ� وتنطلق �أحد�ث رو�ية 

»�صيف������رة د�فن�صي« لد�ن ب������ر�ون من ب�ري�س 

وب�لتحديد من متحف �للوفر �لذي يحت�صن 

بين جدر�ن������ه جزء�ً كبير�ً من ذ�كرة �لب�صرية 

�لم�دي������ة و�لروحية مع�ً. فف������ي تم�م �ل�ص�عة 

�لع��ص������رة و�لن�ص������ف لياًل تق������ع جريمة قتٍل 

في �لمتحف يك������ون �صحيته� �أمين �لمتحف 

»ج�������ك �صويني������ر« �لذي ُوج������د مقتوالً تحت 

لوحة �لمون�ليز� وهو م�صتلٍق على ظهره في 

و�ص������ٍع َطْق�صي غريب. لقد ُعثر عليه مجّرد�ً 

تم�م�ً من لب��ص������ه، ورجاله مفتوحت�ن ب�صكل 

 رمزية غريبة. 
ٍ
طق�صي، وجثتُه مح�طٌة بر�صوم

لقد تّمْت �لجريمة على ي������د �إن�ص�ٍن مجهول 

�لهوي������ة، لكّن �لق�تل ترك في مك�ن �لجريمة 

ولى  دلي������اًل رمزي�ً ك�ن من �ل�صعب للوهلة �الأ

فّك رم������وزه. وبعد عملية تحقي������ٍق متو��صلة 

تبين �أن �لمج������رم �لرئي�صي يدعى »�صيال�س« 

وهو �إن�ص�ن �أبر�س يرتدي ثوب �لرهب�ن وقد 

ن������ذر نف�صه لكي يبقى ع�زب�ً، لكنه تبين فيم� 

بع������د ب�أنه ع�ص������و في منظم������ة دينية تدعى 

لهي(، هذه  أوبو�س ديي( �أي )منظمة �لبّر �الإ �(

�لمنظمة �لتي ت�أ�ص�صت في �لع�م 1928م على 

�صب�ني �إي�صكريف� دوب�الجيرو  �صقف �الإ يد �الأ

تع�لي������م  عل������ى  للحف�������ظ  )1902-1975م( 

�لدي�ن������ة �لم�صيحية -�لك�ثوليكية. يبلغ �ليوم 
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أتب�عه� حو�لى )8000( ع�صو موزعين  عدد �

في 60 بلد�ً، وتتولى مهمة تقديم �لمعون�ت 

ن�ص�ني������ة �إلى �ل�صعوب �لتي  و�لم�ص�عد�ت �الإ

تعي�س بلد�نه� ك������و�رَث خطيرًة تكون ن�جمًة 

أو �لحروب  ع��صي������ر � أو �الأ �إم������� عن �لزالزل �

هلية. و�لجدير ب�لذكر �أن مو�صوع �لرو�ية  �الأ

يتعل������ق ب�ل�ص������ر�ع �ل�ّصري عب������ر �لت�ريخ بين 

�لكني�صة �لك�ثوليكية وجمعيٍة �صرية متجذرة 

في �لت�ري������خ تدعى )�أخوي������ة �صهيون( �لتي 

ك�ن������ت قد ت�أ�ص�صت ف������ي �لع�م 1099م خالل 

مير  �لوجود �ل�صليبي في �لقد�س على يد �الأ

ولى  »غودفرو�« �أحد ق�دة �لحملة �ل�صليبية �الأ

ل لقب  �لذي نودي به ملك �لقد�س، لكنه ف�صّ

أتب�ع�ً  »ح�م������ي قبر �لم�صيح« بع������د �أن �صكل �

له هن�ك. و��صتن�د�ً �إل������ى معلوم�ت ت�ريخية 

تب�ع ت�أكد لهم وجود  ح�صل عليه� ه������وؤالء �الأ

أنق��س هيكل  أ�صر�ر مدفون������ة تحت � وث�ئق و�

�صليم�ن يج������ب �لبحث عنه������� و�إبر�زه� �إلى 

أ�ص�س هوؤالء فرقة  �لنور. وف������ي غ�صون ذلك �

ع�صكري������ة في �لقد�س موؤلفة من )9( فر�ص�ن 

�ُصّمو� ب�»فر�ص�ن �لهيكل«، وبدوؤو� ب�لبحث عن 

هذه �لوث�ئق. وبع������د �أن حفرو� في �ل�صخر 

لم������دة ع�م تمكن������و� من �أن يح�صل������و� عليه� 

ويقومو� بنقله� �إلى �أوروب�. 

وخوف�������ً م������ن �أن ت�صي������ع ه������ذه �لوث�ئق 

أ�ص�س غودفرو� ه������ذه �لجمعية وكلّف  فق������د �

�أع�ص�ءه������� ب�لحف�ظ على م������� ُعثر فيه� من 

�ّص������ٍر يتعلق ب�أن �لم�صيح لم يع�ْس ع�زب�ً طو�ل 

حي�ته، بل ك�ن متزوج�ً من مريم �لمجدلية، 

وله منه� �أوالد مثل �البنة �ص�ر�- ت�م�ر. ومنذ 

ذلك �لحين ن�صب �صر�ع بين �لف�تيك�ن وهذه 

�لجمعي������ة حول �لجهة �لت������ي يجب عليه� �أن 

تمتلك هذ� �ل�ّصر وتح�ف������ظ عليه نظر�ً لم� 

قد يحدثه من بلبل������ة في عقول �لم�صيحيين 

�إذ� م� تم �لبوح به. ونتيجة �إ�صر�ر �لجمعية 

على �متالك هذه �لوث�ئق لوحده� فقط فقد 

ق�م �لب�ب� �إينو�ص������ت �لث�ني ب�لتقرب �إليه� �إذ 

��صترى �َصْمتَه� مق�بل َمنِْح �أع�ص�ئه� �صلط�ٍت 

و�متي�ز�ت كبيرة. وعل������ى �لعك�س قرر �لب�ب� 

كليم�������ن �لث�ني في �لع�������م 1307م �َصْحقهم، 

�إلى �أن ج�ء من بعده �لملك �لفرن�صي فيليب 

�لر�بع �لذي قرر �لتخل�س منهم نه�ئي�ً �صمن 

خطٍة �قت�صت مط�ردتهم وم�ص�درة �أمالكهم 

وال�صيم� بع������د �أن تبين له �أن هوؤالء �لرهب�ن 

�لمن�صوي������ن تح������ت ر�ية »جمعي������ة �صهيون« 

أثري�ء ح������رب بعد عودتهم من  قد �أ�صبحو� �

و�ني �لتي  فل�صطي������ن نتيج������ة �لمت�ج������رة ب�الأ

ر�س �لمقد�صة، حتى �إنه  جلبوه� معهم من �الأ

لم يتو�َن عن �إ�صد�ر �أمر ملكي يق�صي بحرق 

رئي�صه������م حي�ً وهو »ج�������ك دو موليه«. ومنذ 

ذلك �لحين بد�أت ه������ذه �لجمعية ب�لتال�صي 

أنه� لم تمت نه�ئي�ً حتى يومن� هذ�. ومن  �إال �
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نكليزي  �صفوفه������� ظهر فيم� بع������د �لع�لم �الإ

�إ�صحق نيوتن )1642-1727م( �لذي �كت�صف 

ق�نون �لج�ذبية �لع�مة عندم� الحظ �صقوط 

تف�حة من �صجرة بت�أثير ثقله�، و�أدى تفكيره 

ر�صية على  �إلى تطبيق قو�ني������ن �لج�ذبية �الأ

حركة �لقمر، و�أو�صلته ح�ص�ب�ته ب�لت�لي �إلى 

�كت�ص�ف قو�نين كيبل������ر، و�لو�عظ �لفرن�صي 

�ل�صهي������ر ج�������ك بو�صوي������ه )1627-1700م( 

أ�صقف�������ً و��صتهر بمو�عظه وت�آبينه  �لذي ك�ن �

�لف�صيح������ة وموؤلف�ته �لفل�صفي������ة �لت�ريخية، 

د�فين�ص������ي  ليون�������ردو  يط�ل������ي  �الإ و�لفن�������ن 

)1452-1519م( من نو�ب������غ ع�صر �لنه�صة 

دب  �لذي تع�ط������ى �لت�صري������ح و�لهند�صة و�الأ

و�لمو�صيقى و�لنح������ت وال�صيم� �لر�صم �لذي 

أ�صهر لوح�ته: )�لع�ص�ء  ق�مت عليه �صهرته، و�

�ل�ص������ري( و)�لجوكون������د�(. وكذل������ك �ل�ص�عر 

�لفرن�صي فيكتور هوغو )1802-1885م( من 

�أعالم �لحركة �لروم�ن�صية، �مت�زت موؤلف�ته 

لف�ظ وغنى �لو�صف.  بقوة �لمخيلة وتنّوع �الأ

رجح �أن �أمين متح������ف �للوفر هو  وعل������ى �الأ

أتب�ع هذه �لجمعي������ة �لذي يوؤمن  من بق�ي������� �

بتع�ليمه�������. لذ� يجب �لعم������ل على �لتخل�س 

ن������ه كثير�ً م� ك�ن يتب�ه������ى �أم�م زو�ره  منه الأ

ب�أنه على معرفة ب�ص������ّر ال يعرفه �أحد �صو�ه، 

ويتعل������ق بحي�ة �لم�صيح م������ع مريم �لمجدلية 

طف�ل. وعلى  وعالقت������ه معه� و�إنج�بهم������� �الأ

أوبو�س  �صوء ذلك ُكلّف ع�صٌو م������ن منظمة »�

دي������ي« �لمو�لية للف�تي������ك�ن بمهمة قتل �أمين 

�لمتحف خوف�ً من �أن يتف�صى هذ� �ل�صّر على 

�لمالأ �أجمع.

هذ� ويدعم بر�ون حجته هذه من خالل 

�لت�أمل في لوح������ة »�لع�ص�ء �ل�صري« �ل�صهيرة 

يط�ل������ي ليون�������ردو د�فن�صي �لتي  للفن�������ن �الإ

ر�صمه� ف������ي �أو�خر �لق������رن �لخ�م�س ع�صر. 

أيه، �إن من ينظر �إلى هذه �للوحة  وبح�صب ر�

يج������د فيه������� ج�نب�������ً غ�م�ص�������ً ي�صعب على 

�لم������رء �لع�������دي �كت�ص�فه، وه������و �أن �لتلميذ 
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�لث�ن������ي ع�ص������ر �ل������ذي يجل�س ب�لق������رب من 

نثى  ي�صوع هو مريم �لمجدلي������ة ب�صفته� )�الأ

�لمقد�صة( ولي�������س �لتلميذ يوحن������� �لحبيب 

نجي������ل �لر�بع �لمع������روف ب��صم  �ص�ح������ب �الإ

»�إنجيل يوحن�«، و�ل������ذي غ�لب�ً م� يظهر في 

لوح�ت �لقرون �لو�صط������ى على �صورة �ص�ب 

�صغي������ر �ل�صن ذي مالمح ن�عمة ووديعة. كم� 

ويوؤك������د بر�ون ب�أنه ��صتق������ى م�ص�مين رو�يته 

من كت�������ب �صدر في �لع�������م 1982م بعنو�ن: 

»�لك�أ�س �لمقد�صة« )غ������ر�آل(، في �إ�ص�رٍة �إلى 

�لك�أ�س �ل������ذي ��صتخدمه �لم�صيح في �لع�ص�ء 

خير و�ل������ذي ��صتخدمه فيم� بعد »يو�صف  �الأ

�لر�م������ي« في َجْمع دم �لم�صيح �لذي ت�ص�قط 

أثر طعنة �لرمح �لتي وجهه�  من ج�صده على �

�أحد �لجنود �إلي������ه وهو معلٌّق على �ل�صليب. 

خي������ر لموؤلفيه: مي�صيل  وفي هذ� �لكت�ب �الأ

بيجنت، وريت�ص�رد ل������ي، وهنري لفكون قّدم 

أ�صر�ر،  ألغ�ز و� هوؤالء �لك�أ�س في �صورة رموٍز و�

�إذ �إنهم حّولو� دم �لم�صيح �إلى نَ�ْصله، و�لك�أ�س 

�إل������ى َرْحم مريم �لمجدلي������ة من خالل �صكله 

أنه  )7( �ل������ذي حمل ن�صل �لم�صي������ح ز�عمين �

من �لمحتمل �أن تك������ون مريم �لمجدلية قد 

ذهبت و�أطف�له������� بعد �ل�صل������ب �إلى جنوب 

أ�ص�صو� هن�ك �صاللة ملكية هي  فرن�ص� حيث �

�لميروقي������ون �لذين حكم������و� �لمنطقة �لتي 

ألم�ني�، بدء�ً من �لقرن  ن بفرن�ص� و� تُعرف �الآ

�لخ�م�������س �لميالدي وحتى �لق������رن �لث�من، 

وك�ن ي�ص�������ر �إليه������م ب�لمل������وك ذوي �ل�صع������ر 

�لطويل. وبعد �أن �أ�صبح هوؤالء �أقوي�ء غ�درو� 

�أوروب� لغزو �لع�ل������م �لجديد )�أميرك�(، وك�ن 

كثير م������ن زعم�ئهم م��صونيي������ن ذوي عقيدة 

رَف  ب�طنية �أح�صن������و� ��صتخد�مه� لَخلْق م�ص�

ن�ص�ء دولة  وم�ص�ن������َع تك������ون ق�عدًة قوي������ة الإ

ع�لمية فريدة من نوعه� وق�ئمة على �لعلم. 

أنهم تو�صلو�  هذ� ويزعم �لموؤلف������ون �لثالثة �

من خ������الل بحثهم في ق�صر »رينيه« بجنوب 

فرن�ص� �إلى �لعثور على وث�ئق تتعلق بجمعية 

�صرية تدعى )�أخوية �صهيون( �لتي ك�نت نو�ة 

لتكوين منظمة »فر�ص�ن �لهيكل«.

وم������� �إن �صدر �لكت�ب بعن������و�ن: »�صيفرة 

د�فن�صي« في �لع�������م 2003م وّتم عر�صه في 

�لمكتب�������ت حتى ته�ف������ت �لن��س على قر�ءته 

و�قتن�ئه، م� جعله يلق������ى رو�ج�ً و��صع�ً لي�س 

ميركية فح�ص������ب بل في  ف������ي �لمكتب�������ت �الأ

أنه تُرجم �إلى  وروبية لدرج������ة � �لمكتب�������ت �الأ

24 لغة وبيع منه �أكثر من 40 مليون ن�صخة، 

منه� 4.8 ماليين ن�صخة في فرن�ص� وحده� 

وذل������ك �صمن فت������رة زمنية قي��صي������ة ال تك�د 

تتعدى �ل�������4 �صنو�ت. وعند �ص������دور �لكت�ب 

طلب �لف�تيك�ن من �لم�صيحيين عدم �صر�ئه، 

ج�������ء ذلك على ل�ص�������ن �لك�ردين�ل »ت�رينريو 

بيرتوين« �لذي �أعلن عب������ر �إذ�عة �لف�تيك�ن 
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ق�ئاًل له������م: »التقروؤو� �لكت�������ب وال ت�صترو� 

�صيف������رة د�فين�صي«، �إال �أن �لرو�ية بيعت �صر�ً 

و�أحرزت ق�صب �ل�صب������ق بين مبيع�ت �لكتب 

وذلك عم������اًل بحرية �لتعبي������ر �لمعمول به� 

ف������ي �لغرب حي������ث ال تجروؤ دول������ة على منع 

مو�طنيه������� من �صر�ء كت�������ب ي�صدر عن �أحد 

أبن�ئه�، كذلك تعر�صت �لرو�ية �إلى �لمنع في  �

ردن، ومع ذلك بيعت �صر�ً وبقيت  لبن�������ن و�الأ

ت������وزع �إلى �لمكتب�������ت حيث �حتل������ت ق�ئمة 

كث������ر مبيع�ً في �لع�ل������م. وبف�صل  �لكت������ب �الأ

�لنج�������ح �لب�ه������ر �لذي حققه ه������ذ� �لكت�ب 

لدى �لقر�ء في �لوالي�������ت �لمتحدة و�لغرب 

وروبي فقد تحول ف������ي �لع�م 2007م �إلى  �الأ

فيل������م �صينم�ئي ��صتط�������ع �أن يحق������ق �أعلى 

ولى من عر�صه  �ص�بي������ع �الأ ير�د�ت في �الأ �الإ

ف������ي دور �ل�صينم� حيث بلغ������ت �أكثر من 80 

مليون دوالر على �لرغ������م من �الحتج�ج�ت 

�لو��صعة �لت������ي ق�ده� �لف�تيك�ن �صد �لفيلم. 

ففي �أمريك� وحده� ح�صد �لفيلم 9 ماليين 

دوالر، وهو �أكبر مبلغ يحققه فيلم �صينم�ئي 

مريكي������ة. ويقوم ببطولة  في دور �لعر�س �الأ

ميركي توم ه�نك�س  �لفيلم �لنجم �ل�صينم�ئي �الأ

و�ص������ك�ر، و�لممثلة  �لح�ئ������ز على ج�ئ������زة �الأ

�لفرن�صية �أودري ت�تو.

و�لالفت للنظر �أن رو�ية �صيفرة د�فن�صي 

�أف�صحت �لمج�ل �أم�م ك�تبة �صحفية �أميركية 

تدع������ى ك�تلين م�ك غو�ن لتق��صم د�ن بر�ون 

وجهة �لنظر نف�صه� وتّدع������ي ب�أنه� منحدرة 

م������ن �صاللة �لم�صيح �لتي غ�������درت فل�صطين 

بع������د موت �صيده������� على �ل�صلي������ب لتذهب 

�إل������ى �ال�صكندرية في م�ص������ر وتحط رح�له� 

وروبي. وم������ن ن�صله� �نحدر  ف������ي �لجنوب �الأ

 ،)Les merovingiens( �لميروقي������ون 

ولى من مل������وك �لفرنجة  وهي �ل�صالل������ة �الأ

�لت������ي حكم������ت فرن�ص� بي������ن )481-751م(، 

أ�ص�صه� كلوفي�س �أول ملوك فرن�ص� في  و�لتي �

�صل وك�ن  �لع�������م )481م(، وهو جرم�ن������ي �الأ

وثني�ً ثم �عتنق �لم�صيحية. ومن ن�صله �نحدر 

أوق������ف �لزحف �لعربي  �ص�رل م�رتيل �لذي �

في معركة بو�تييه 732م، ثم خلفه �بنه بيب�ن 

لوبري������ف )�ل�صغير( و�لد �لمل������ك �ص�رلم�ن، 

خير �لذي �أ�صب������ح �إمبر�طور �لغرب  هذ� �الأ

في ع�������م 813م. وبعد �أن �أ�صبح �أحف�د هذه 

أقوي�������ء في �أوروب� ذهب ق�صم منهم  �ل�صاللة �

ميركية، علم�ً  لغزو �لوالي�������ت �لمتح������دة �الأ

أيه�،  �أن ه������ذه �ل�صالل������ة ال تز�ل، بح�ص������ب ر�

وروب������ي حيث يم�ر�س  ت�صتوط������ن �لجنوب �الأ

أبن�وؤه� زر�عة �لكرم������ة عماًل بقول �لمعلم:  �

غ�ص�ن«، في حين رحل  أنتم �الأ أن� �لكرمة و� �«

ق�صم �آخر منه� ليحط رح�له في �إيرلند� �أوالً 

مثلم������� فعل �أ�صالفه�، وم������ن ثم في �لوالي�ت 

ميركي������ة. وت�صي������ر �لك�تبة �إلى  �لمتح������دة �الأ
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أنه� من �أ�صل �إيرلن������دي ومن �صاللة �لع�ئلة  �

ن مع زوجه� �لمو�صيق�ر  �لمقد�صة وتعي�س �الآ

و�أوالده� �لثالثة ف������ي مدينة لو�س �أنجلو�س. 

وهي ال تخف������ي ولعه� ب�صيرة حي�������ة �لع�ئلة 

�لمقد�صة و�لبحث عن �أدق تف��صيل حي�ته�. 

ومن �أجل هذ� �ل�صبب، ج�بت �أوروب� ومنطقة 

و�صط بحث�ً ع������ن كل وثيقة تتعلق  �ل�ص������رق �الأ

مر �إلى ن�صر  بحي�ة هذه �لع�ئلة، و�نتهى به� �الأ

ول هذ� بعنو�ن: »مريم �لمجدلية«  كت�به� �الأ

�لذي القى نج�ح�������ً و��صع�ً لدى �لقر�ء حيث 

بيع منه �أكثر من 300 �ألف ن�صخة في فرن�ص� 

وحده�������، وتمت ترجمته �إل������ى 40 لغة. �إنه� 

نف��س ورحلة روحية عميقة  رو�ية تحب�س �الأ

غو�ر تتك�صف عن ق�صة مثيرة لم ي�صبق له�  �الأ

ألفي �صنة خب�أت  أنه منذ � مثيل، م�صي������رًة �إلى �

مريم �لمجدلية مجموعة من �لمخطوط�ت 

ر�س تحت �ل�صخ������ور �لوعرة  في ب�ط������ن �الأ

ف������ي �ل�صف������وح �لفرن�صية لجب�������ل �لبيرينيه، 

وت�ص������م ه������ذه �لمخطوط�������ت �إنجيله� �لذي 

حد�ث �لعهد �لجديد  تروي فيه حك�يته������� الأ

ونظرته������� لل�صخ�صي�ت �ل������و�ردة فيه، وهي 

أنه� تقحم نف�صه� في خ�صم لغز  غير مدركة �

الف ممن  قديم وغريب جد�ً �أودى بحي�ة �الآ

ح�ولو� �لك�صف عن������ه قبله�. غ��صت �لك�تبة 

�ص�طير  في لجة عميق������ة من �لمعتقد�ت و�الأ

�ل�ص�ئدة في جنوب غرب فرن�ص�، و��صتط�عت 

بف�ص������ل جهوده� ف������ي �لبحث ع������ن �لوث�ئق 

و�لمخطوط�ت �لتي عثرت عليه� بعد م�صقة 

ر�س  وعن�ء طويلين وهي مدفونة في ب�طن �الأ

في جب�ل �لبيريني������ه بفرن�ص� �أن تك�صف هذ� 

�ل�صر �لع�ئل������ي للع�ئلة �لمقد�ص������ة. و��صتن�د�ً 

له������ذ� �لكت�ب تنظر �لك�تب������ة م�ك غو�ن �إلى 

مريم �لمجدلية وك�أنه� ك�ئن �أ�صطوري مليء 

ق������د�م و�ل�صج�عة و�لقد��ص������ة مع�ً، فهي  ب�الإ

�أول من �ص�ه������د �لم�صيح بعد قي�مته من بين 

مو�ت لق������د ك�نت �لرفيقة �لمميزة لي�صوع  �الأ

�لت������ي تتلمذت عل������ى يديه، ونقل������ت معظم 

خري������ن، مم� �أعط�ه������� �لمرتبة  تع�ليم������ه لالآ

ولى بين �لن�ص�ء �للو�تي تبعن تع�ليمه. �الأ

ل������م تق������ف ك�تلين عن������د ه������ذ� �لحد بل 

�أكملت م�صروعه� هذ� في �لع�م 2009م حين 

�أ�صدرت كت�به� �لجديد بعنو�ن: »كت�ب �لحب« 

�لذي يُعد بحق ملحق�ً �إ�ص�في�ً لكت�به� »مريم 

�لمجدلي������ة« حيث تتحدث فيه عن ح�صوله� 

أ�صر�ر �أخ������رى جمعته� خالل  على وث�ئ������ق و�

وروبي، وفي فل�صطين  وجوده� في �لغرب �الأ

وذلك بعد عملية بح������ث م�صنية وم�صتمرة، 

وكله� تفيد ب�������أن �لتع�ليم �لت������ي ك�ن يمليه� 

�لم�صي������ح على مريم �لمجدلي������ة قد جمعته� 

خيرة ف������ي �صدره� ث������م دونته� في  ه������ذه �الأ

كت�ب �أعطته ��صم »كت�������ب �لحب«. لكن بعد 

م������وت �لم�صيح غ�������درت �لمجدلية فل�صطين 
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ومعه� �لكت�ب ب�تج�������ه �ال�صكندرية. وعندم� 

�أ�ص�������ب �لكت�ب ن������وع من �لتل������ف ��صتدعت 

مريم �لمجدلية �لتلميذ فيليب�س �لمقيم في 

فل�صطين لي�أتي �إليه� في م�صر ويقوم ب�إع�دة 

�صكندرية  ن�صخ �لكت�ب. ولدى و�صوله �إلى �الإ

جل�ص������ت �لمجدلية �إلى ج�نبه وب������د�أت تتلو 

أ ب�إع�دة كت�بته  علي������ه ن�س �لكت�ب �لذي ب������د�

م������ن جدي������د. ولم� �نته������ت عملي������ة �لكت�بة 

ق�مت مريم ب�إر�ص�������ل �لن�صخة �لجديدة �إلى 

فل�صطين ل�ص�لح كل من: لوق�، ونيقوديمو�س، 

ويو�صف �لر�م������ي، �لذين ��صتلهمو� منه فكرة 

�إن�ص�������ء جمعية �أطلقو� عليه������� ��صم »جمعية 

قبر �ل�صيد �لم�صي������ح« �لتي �صهدت �لنور في 

�أول ذك������رى لعيد �لف�صح. وبعد ذلك غ�درت 

�صكندري������ة ومعه� �بنته� �ص�رة-  �لمجدلية �الإ

ت�م�ر ثمرة زو�جه� م������ن �لم�صيح �إلى جنوب 

فرن�ص� لتن�ص������ر تع�ليم ه������ذ� �لكت�ب هن�ك. 

ولم� �أح�صت بدنو �أجله� �أودعت �لكت�ب �إلى 

�بنته� �ص�رة لمت�بعة هذه �لم�صيرة �لروحية. 

وبدوره ق�م لوق� ب�ل�صفر �إلى منطقة ك�البر� 

يط�لية ومعه ن�صخ������ة من �لكت�ب، وهن�ك  �الإ

ق�م ب�إ�ص�فة ف�صل جديد عليه يتعلق ب�صيرة 

حي�ة �لع�ئلة �لمقد�صة وخ��صة نبوؤ�ت �ص�رة- 

ت�م�ر. ثم �أعط�ه ��صم�������ً جديد�ً هو »�لكت�ب 

حمر« بع������د �أن �أح�طه بغ������الف من جلد  �الأ

�أحمر �للون. ومنذ ذل������ك �لحين عّم �لكت�ب 

معظم ق�������رة �أوروب� حيث القى رو�ج�ً و��صع�ً 

بي������ن �لن��س. وبحلول �لق������رن �لح�دي ع�صر 

ك�نت هن�ك كونتي�صة تحكم منطقة تو�صك�ن� 

يط�لية وتدع������ى م�تيلد� دو تو�صك�ن� �لتي  �الإ

خيرة  يرد ��صمه� مر�ر�ً في �لكت�ب، وهذه �الأ

ر�ص�ل ن�صخ جديدة  بذلت كل م� في و�صعه� الإ

وروبي. لكْن  منه �إلى �ص�ئر بلد�ن �ل�صم�ل �الأ

أثر  مع مرور �ل�صنين لم يعد لهذ� �لكت�ب �أي �

فق������د تم �إخف�وؤه عن عم������د و�ص�بق ت�صميم. 

وت�صيف �لك�تبة ك�تلين م�ك غو�ن مو�صحًة 

أن������ه في منت�ص������ف �لق������رن �ل�ص�د�س ع�صر  ب�

�كت�صف �غن�طيو�س دوليوال، موؤ�ص�س �لرهبنة 

�لي�صوعية »كت�ب �لح������ب« فقّدمه �إلى �لب�ب� 

ف������ي �لف�تي������ك�ن، وهن�������ك عمل������ت �لكني�صة 

�لك�ثوليكية على �لتعتيم عليه وب�لت�لي على 

تدمير كل �لوث�ئق �لت�ريخية �لتي له� �صلة به. 

ولكْن بحلول �لقرن �ل�ص�بع ع�صر �أع�د �لب�ب� 

أورب�ن �لث�من بن�������ء كني�صة �لقدي�س بطر�س  �

��صتن�������د�ً �إلى �لت�ص�مي������م �لهند�صية �لرمزية 

�لموج������ودة في �لكت�ب نف�صه. لكْن بعد موته 

أثر. �ختفى �لكت�ب ولم يعْد له �أي �

وت�صتطرد �لك�تبة ق�ئل������ة: »�إذن، �إن هذ� 

�لكت�ب �لذي يمكن و�صفه ب�إنجيل ي�صوع هو 

ألفي �صنة، وق�صة حب بطولية  �صّر مخب�أ منذ �

بح�صب �دع�ء �لموؤلفة، وهو في �لوقت نف�صه 

ر�ص�لة �إلهية مخفية ع������ن �ص�بق ت�صميم في 
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و�صح �لنه�ر، وعملية بحث خطيرة قمُت به� 

أثر �إنجيل ي�ص������وع �لم�صيح �ل�ص�ئع.  القتف�ء �

ولى في حي�تي �لحديث  لقد �صمعت للمرة �الأ

عن هذ� �لكت�ب حين قمت بزي�رة �إلى منطقة 

»النغدوك« �لفرن�صي������ة �لو�قعة في �لجنوب 

�لغربي من فرن�ص�، وهي �أر�س ترعرعت فيه� 

حركة »�لكّت�ر«، وهي بدعة دينية ظهرت في 

أو�خ������ر �لقرن �لث�ني ع�ص������ر جنوبي فرن�ص�.  �

وهن�ك حدثني �لن��س عن �صّر يتعلق ب�إنجيل 

أتب�ع ه������ذه �لحركة �لذين  خف������ي ك�ن يملكه �

ح�فظو� بكل هدوء على �إيم�نهم وتق�ليدهم 

�صيلة على مدى عدة  �لدينية �لم�صيحي������ة �الأ

عقود �إلى �أن �صنت �لكني�صة �لك�ثوليكية حملة 

��صطه�������د �صدهم في �لق������رن �لث�لث ع�صر 

عم�ل  وق�صت عليهم نه�ئي�ً. وك�ن من بين �الأ

أتب�ع هذه �لحركة هو  �لم�أثورة �لتي ق�م به� �

بن�ء كني�صة �ص�رتر ف������ي فرن�ص� بين �لقرنين 

�لث�ني ع�صر و�لث�لث ع�صر �لميالديين، وفق�ً 

للت�ص�مي������م �لهند�صية �لموج������ودة في »كت�ب 

�لح������ب« حيث نج������د »�لِتيه« �ل������ذي ك�ن قد 

�صمم������ه �لنبي �صليم�ن وملك������ة �صب�أ في بن�ء 

أٍ هند�صي  معبد، و�ل������ذي �عتمده ي�صوع كمبد�

معم�ري في بن�ء بيوت �هلل. و�لِتيه هو عب�رة 

عن طريق متعرج يف�صي �إلى �هلل وال يح�صن 

ن�ص�ن �لموؤمن �لذي بلَغ  �ل�صيَر عليه �صوى �الإ

يم�������ن، وال يز�ل ر�صمه  درجًة ع�لي������ة من �الإ

منقو�ص�������ً على �صحن كني�ص������ة »�ص�رتر« حيث 

عج�ب  تعل������و جدر�نه������� زج�جي�ت تثي������ر �الإ

نظ�������ر. �إنه� عالم�������ت ور�صوم�ت  وتفت������ن �الأ

لغ�ز، مرده� ع�لم �الأحالم ولي�صت  مليئة ب�الأ

�لمف�هيم �لعلمية، وه������ي عالم�ت ال يمكن 

ي �إن�ص�������ٍن �أن يفّك رموزه� م� لم يكن قلبه 
الأ

يم�ن«. ع�مر�ً ب�الإ

وت�صيف �لك�تبة ق�ئل������ة: »من نيويورك 

أ�صر�ر حركة  �إل������ى �ص�رتر في فرن�ص� وم������ن �

�لكت�ر في �لقرن �لث�ن������ي ع�صر في فرن�ص� 

�إلى د�ص�ئ�س �لف�تيك�ن ��صتطعُت خالل هذه 

أكت�صف  �لرحل������ة �لطويل������ة عبر �لزم������ن �أن �

�أغرب �لحق�ئق وهي �أن »كت�ب �لحب« خطه 

ألف������ي �صنة و�أعط�ه لمريم  ي�صوع بيده منذ �

�لمجدلية، ويت�صمن تع�ليم �لم�صيحية �لنقية 

�لخ�ل�صة �لتي تعر�ص������ت ل�صوء �لحظ �إلى 

ت�صويه حقيقي على يد �لكني�صة �لك�ثوليكية 

�لتي ح�ول������ت عمد�ً �لتعتيم على �صّر يتعلق 

حد  بحي�ة �ل�صيد �لم�صيح بحيث ال يجوز الأ

�لب������وح به نظر�ً لم� قد يحدثه من بلبلة في 

�لمعتقد �لم�صيحي. كم� ويت�صمن نبذة عن 

حي�ة مري������م �لمجدلية �لتي جرى تهمي�صه� 

أة �إمع�ن�ً في �إخف�������ء �لج�نب  لكونه������� �م������ر�

لهية«. وتعتبر �لك�تبة �أن  نثوي للذ�ت �الإ �الأ

م������رد ذلك يعود �إلى �إ�ص������ر�ر �لكني�صة على 

�لت�أكيد عل������ى �لذكورية و�صيط������رة �لذكور 
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ف������ي �لمجتمع �لكن�ص������ي. و�لُمر�د من ذلك 

أة من خالل تحميله�  كله هو تهمي�������س �لمر�

�صلية، وب�لت�لي �إق�ص�وؤه�  عبء �لخطيئة �الأ

عن �لمن��ص������ب �لكن�صية. و�لت�ريخ، بح�صب 

أيه�������، ي�صهد عل������ى تم�������دي �لكني�صة في  ر�

أة من خالل م� ُعرف  عملية تهمي�س �لم������ر�

ت�ريخي�������ً بحملة »َح������ْرق �ل�ص�حر�ت«. لقد 

أة ف������ي �أوروب� خ������الل �لع�صور  ك�ن������ت �لمر�

�لو�صط������ى م�صموح�ً له� ب�لق������ر�ءة و�لكت�بة 

فقط، و�إذ� ح�صلت على معرفة �أكبر ف�إنه� 

ع�ص�ب، وك�نت �إذ�  تعمل ق�بلًة �أو مد�ويًة ب�الأ

تج�وزت ذلك و�صفوه������� »ب�ل�ص�حرة« �لتي 

يجب حرقه�. وعلى �ص������وء ذلك �أقر �لب�ب� 

هونوريو�س �لث�لث ف������ي �لع�م )1277م( �أن 

�لكهنوت مخ�ص�س للرج�������ل فقط بقوله: 

أنف�صهن،  »ال يجب على �لن�ص�ء �لتعبير عن �

ف�صف�هه������ن تحم������ل و�صم�ت ح������و�ء �لتي 

أنف�صهم«. وفي  ق�دت �لرج�ل �إلى ه������الك �

رو�ية »�ل������وردة« �ل�ص�درة في �لع�م 1980م 

يط�لي »�أمبيرتو �إيكو«: �إن  يقول �لرو�ئي �الإ

أ�صفرت ع������ن حرق م� ال يقل  ه������ذه �لحملة �

أة ف������ي �أوروب� خالل  ع������ن /5/ ماليين �مر�

�لع�ص������ور �لو�صط������ى. وهكذ� بع������د مرور 8 

قرون ال ت������ز�ل �لكني�صة �لك�ثوليكية م�صرة 

على عدم �ل�صم�ح لبن�ت حو�ء في �لو�صول 

�إلى �صلك �لكهنوت«.

ن  و�ل�ص������وؤ�ل �ل������ذي يمكن طرح������ه �الآ

هو هل تم �إخف�ء ه������ذ� �لكت�ب عن �ص�بق 

ن�جيل  ت�صميم نظر�ً لكونه يندرج �صمن »�الأ

و�ص�ط  �لمنحولة« �لتي ظهرت في بع�س �الأ

ولى، و�لتي  �لق������رون �الأ �لم�صيحية خالل 

عمل������ت �لكني�صة عل������ى �إخف�ئه� عن �ص�بق 

ت�صميم بع������د �أن �عتبرته� مجموع�ت من 

�ص�طير �لخي�لية،  �لق�ص�س �ل�صعبي������ة و�الأ

وق������د تخدع بع�������س �لب�صط�������ء ب�صبب �أن 

نجيل«  موؤلفيه������� �خت�������رو� له� كلم������ة »�الإ

عنو�ن�������ً، و�أرجعوه� بق�ص������د رو�جه� �إلى 

هذ� وذ�ك م������ن �لر�صل؟ توؤك������د �لمر�جع 

أن������ه ك�ن حتى بد�ية  �لت�ريخي������ة �لدينية ب�

�لقرن �لر�بع �لميالدي قر�بة 80 �إنجياًل. 

ن�جيل متنوع������ة. منه� م� يروي  وه������ذه �الأ

ق�ص�ص�������ً جميلة عن حي�ة ي�صوع، ومنه� م� 

يروي نب������ذة عن حي�ته �ل�صخ�صية �لخفية 

ن�جيل  ف������ي �لن��ص������رة �لت������ي ال تذك������ر �الأ

ربعة �لمعتم������دة �ليوم عنه�  �لق�نوني������ة �الأ

ية  �صيئ�ً. وك�ن ُكت�به� قد ��صتلهمو� هذه �الآ

من �إنجي������ل يوحن� و�لتي تق������ول: وهن�ك 

أ�صي�ء �أخرى كثيرة �صنعه� ي�صوع لم تُكتب  �

أنه� ُكتبْت لم� ِخلُْت  في ه������ذ� �ل�ِصْفر، ولو �

�أن �لع�ل������م كل������ه ي�صع �ل�صح������ف �لمكتوبة 

أ�صم�ه�  )يوحن� 21 ، 25(. وه������ذه �لكتب �

�لقدي�������س �إيرونيمو�س في �لق������رن �لر�بع 
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حالم �لمري�صة«. ونذكر منه�  للميالد »ب�الأ

على �صبي������ل �لمث�ل ال �لح�ص������ر: »�إنجيل 

�لطفولة« �لذي يتحدث عن َهَرب �لع�ئلة 

�لمقد�ص������ة �إلى م�صر. وم������ن �لطر�ئف �أن 

�لوحو�������س ك�ن������ت تحر�صه ه������و و�أمه و�أن 

�صن�م �لتي مرو� به� في �صين�ء قد هوت  �الأ

أو »�إنجيل نيقوديمو�س« �لذي  وتحطمت. �

يروي �آالم ي�صوع وموته. و»�إنجيل يعقوب« 

�لذي يروي حي�ة �لعذر�ء قبل ب�ص�رته� من 

�لروح �لقد�س م�صير�ً �إلى �أن �لنجمة �لتي 

ق�دت �لمجو�س �إلى بيت لحم ك�ن يحمله� 

أتر�به  مالك، وعندم� ك�ن ي�صوع يلعب مع �

�أخذ ي�صنع ع�ص�فير من �لطين، وي�صفق 

بيدي������ه فتطير ف������ي �لهو�ء. �إ�ص�ف������ًة �إلى 

أن�جيل �أخرى مثل: �إنجيل فيليب�س، �إنجيل  �

�إنجيل �لم�صريين،  �إنجيل بطر�س،  مريم، 

�إنجي������ل برن�ب�، �إنجي������ل ب��صيلو�س، �إنجيل 

حو�ء، �إنجي������ل يو�صف، �إنجيل يهوذ�، وفي 

أن������ه ك�ن يوجد ثالث  أ ب� خير نقر� ه������ذ� �الأ

ولى �لموؤلفة  دو�ئر للتالميذ. �لد�ئ������رة �الأ

من 12 تلمي������ذ�ً، و�لد�ئرة �لث�نية �لموؤلفة 

من 3 ن�ص�������ء هن: مري������م �لمجدلية �لتي 

�أخ������رج منه� �لم�صي������ح 7 �صي�طين، ومريم 

�أخت �ليع�زر زوجة �صين������وز� مدير �لم�ل 

ل������دى هيرود�������س، �إنه� �لز�ني������ة �لتي ك�ن 

�ليه������ود يريدون رجمه� لك������ن �لحظ ك�ن 

حليفه������� عندم� مّر �لم�صي������ح في �لمك�ن 

وق�ل لمن يريدون رجمه�: »من منكم بال 

خطيئة فلي�أِت ويرمه� بحجر«، وهي �لتي 

دهنت رجلي �لم�صي������ح ب�لطيب وم�صحت 

رجليه ب�صعره� و�صكبت قنينة عطر يقدر 

آنذ�ك ب�300 دره������م، وهو مبلغ  �صعره������� �

أم  يمث������ل ثروته� ب�لك�مل، و�أخي������ر�ً م�ري �

يعقوب، وهي خ�ل������ة �لم�صيح، وك�نت �أول 

من �ص�ه������ده بع������د قي�مت������ه ف�أر�صله� �إلى 

أم������� �لد�ئرة  � مر.  �لتالميذ لتعلمه������م ب�الأ

�لث�نية فتت�ألف من نيقوديمو�س �لذي حمل 

�ل�صليب ني�بة عن ي�صوع وهو ي�صعد جبل 

�لجليلة ويو�صف �لر�مي �لذي ك�ن تلميذ�ً 

ب�ص������كل �صري لي�صوع، و�لذي و�فق على �أن 

يدفن ي�صوع في مقبرة ع�ئلته، و�أخير�ً زك� 

�لع�ص� رئي�س �لجب�ة في �لقد�س. وب�لن�صبة 

نجيل برن�ب� �لذي ُكتب في �لقرن �لر�بع  الإ

أثر. �أم� �إنجيل برن�ب�  فقد ُفقد ولم يبَق له �

�لمعروف �ليوم و�لذي نجده في �لمكتب�ت 

فهو كم� توؤكد �لم�ص�در �لت�ريخية للكني�صة 

يعود لر�هٍب �إيط�ل������ي ع��س في منت�صف 

�لع�ص������ور �لو�صطى، ثم ه�ج������ر �إلى م�صر 

يط�لية.  وكت������ب �إنجيل������ه هن�ك ب�للغ������ة �الإ

نجيل في �أم�صترد�م  وقد �كت�صف ه������ذ� �الإ

�صن������ة 1709م، وتُرج������م في ع�������م 1908م 

�إل������ى �لعربي������ة لكنه يحتوي عل������ى �أخط�ء 
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جلية.  وتن�ق�ص�������ت  وجغر�فية  ت�ريخي������ة 

فمثاًل يتحدث عن �أن مدينة �لن��صرة تقع 

على بحيرة طبري�. كم� يجعل كفر ن�حوم 

مدين������ة جبلية. وكثير�ً م������� يقول: »وركب 

أور�صليم«، كم�  ي�صوع �ل�صفينة وم�صى �إلى �

أور�صليم( على �ص�طئ  لو ك�نت �لقد�������س )�

�لبح������ر. مم� يدل على �أن �لمزعوم برن�ب� 

يجهل كل �صيء عن فل�صطين وجغر�فيته�، 

بح�ص������ب ر�أي �لكثير من �لموؤرخين لت�ريخ 

�لم�صيحي������ة، مم������� يفق������ده �لم�صد�قي������ة 

و�ل�صرعية.

أنه في �لع�������م 325م  م������ر � وحقيق������ة �الأ

�خت�ر �لمجم������ع �لم�صكوني �لذي عقد في 

»نيقي�« )ه������ي �ليوم في تركي� على �صف�ف 

مبر�طور  بحيرة تدعى �إزني������ق( برئ��صة �الإ

أربعة منه� فقط وهي: �إنجيل  ق�صطنطي������ن �

لوق�������، �إنجيل يوحن�، �إنجيل مرق�س، �إنجيل 

متى. �إن �ثني������ن منهم� من تالميذ �لم�صيح 

خ������ر�ن فهم�  وهم�������: مت������ى ويوحن�. �أم� �الآ

من �لر�ص������ل �لمهتدين للدين �لجديد: لوق� 

ومرق�س. وك�ن لوق� رفي������ق بول�س �لر�صول 

أ�صف�ره، وهو طبيب كت������ب �إنجيله في  ف������ي �

�لع�������م 67 م. �أم� مرق�س فك�ن م�صري�ً الزم 

بطر�س في تب�صيره وكتب �إنجيله ب�إله�م من 

�ل������روح �لقد�س في �لع�م 64م. ويعود �صبب 

ربعة  ن�جيل �الأ هذ� �الختي�ر �إلى �أن هذه �الأ

تت�ص�به كثير�ً فيم� بينه� حول �صيرة �لم�صيح 

و�أعم�له وتع�ليمه، علم�ً �أن �أرك�ن �لمعمورة 

أربعة. ومن �أجل ه������ذ� �ل�صبب نُبذت  ه������ي �

ن�جي������ل �لتي تنه������ى �لكني�صة عن  بقي������ة �الأ

ن�جيل  مط�لعته�، و�أطلقت عليه� ت�صمية »�الأ

أنه م������� ز�ل يوجد حتى  �لمنحول������ة«، علم�ً �

يومن������� هذ� حو�ل������ى )35( �إنجياًل من هذه 

ن�جيل �لمنحولة، وقد ن�صرت ترجم�ته�  �الأ

ف������ي مختلف �للغ�ت ونجده������� ب�صهولة في 

�لمكتب�ت �لمتخ�ص�صة مثل مكتبة �لف�تيك�ن 

ربعة  ن�جيل �الأ في روم�. في حين �أخذت �الأ

ن�جيل �لق�نونية«. ولقد  �لمعتمدة ��صم »�الأ

ربعة نظر�ً  ن�جيل �الأ تم �التف�ق على هذه �الأ

لالن�صج�م �لح��صل بينه� وبين �صفر �أعم�ل 

�لر�ص������ل. و�إذ� ك�ن هن�������ك �ختالف ظ�هر 

فيم� بينه������� فذلك دليل وع������ي و��صتقالل 

ن�جيل  و�صدق، �إذ �إن لكل و�حد من هذه �الأ

ربعة غ�ية خ��صة، فيتب�صط �لو�حد حين  �الأ

خر، ويورد �أحدهم �للفظ �لحرفي  يوجز �الآ

خر ب�لمعنى، لكنهم يتفقون  حيث يكتفي �الآ

جميع�ً في �لجوه������ر مهم� تعددت �لطرق، 

يم�ن  ويبقى �لق��صم �لم�صترك بينهم هو �الإ

ب�لم�صيح �لذي �أيد �صحة كالمه ب�لمعجز�ت 

أ�ص�س  ن�ص�ن، وقد � وع��س وم�������ت ليفتدي �الإ

كني�صة وزوده������� بك�مل �ل�صلط�ت �لتعليمية 

لمو��صلة عملية �لخال�س، و�صيعود في �آخر 
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زمنة للدينونة. كم� وتوؤكد هذه �لمر�جع  �الأ

نف�صه� �إلى �أن �لتدوين �لنه�ئي للمو�د �لتي 

تن�قله� �لر�ص������ل م�ص�فهًة وب�صرو� به� �لن��س 

أ  ل������م يتم �إال بين ع�م������ي )60-75م(، ف�بتد�

مرق�������س ب�لتدوي������ن، وتبعه مت������ى، ثم لوق�. 

�أم� يوحن� فكت������ب �إنجيله نحو نه�ية �لقرن 

ربع������ة  نجيلي������ون �الأ ول �لمي������الدي. و�الإ �الأ

منهم: �لمثقف �لمتعمق في �للغة �ليون�نية 

مثل �لطبي������ب لوق�، ومنهم �ص�حب �لثق�فة 

�لمتو�صط������ة مثل متى �لع�ص�������ر �لذي دع�ه 

ي�صوع وهو يقوم ب�أعم�������ل �لجب�ية في كفر 

ن�حوم لكي يلتحق به، ومنهم �لذي ال ترتفع 

ثق�فته عن م�صتوى �ل�صعب �لب�صيط، و�لغر�س 

نجيل للن��س ك�فة  م������ن ذلك كله هو جعل �الإ

وفي مختل������ف �لع�صور. لكْن هذه �لمر�جع 

نجيل �لتي دونه�  ت�صير �إلى �أن �صح�ئف �الإ

�لر�ص������ل ب�أنف�صه������م لم ت�صلن� كم������� هي بل 

ولى منه� وهي �لتي  ح�صلن� على �لن�صخ �الأ

ُدونت ب�لير�ع و�لمحبرة على ورق �لبردي، 

أنه� ن�صخ موثوق به� وال يبعد ت�ريخه�  غير �

�صلية �صوى  في �لغ�لب عن ت�ريخ �لن�صخ �الأ

ب�صع ع�ص������ر�ت من �ل�صني������ن. وفي حوزتن� 

�ليوم )4680( مخطوط�������ً كتبت في م�صر 

بي������ن �لقرنين �لث�لث و�لر�ب������ع �لميالديين، 

ن�جي������ل.  وتت�صم������ن �لرو�ي������ة �لك�مل������ة لالأ

وه������ذه �لمخطوط�ت محفوظ������ة في دبلن 

في �إيرلند�، وف������ي ميت�صيغ�ن في �لوالي�ت 

مريكية، وفي مكتبة �لف�تيك�ن،  �لمتحدة �الأ

وفي �لمتحف �لبريط�ني في لندن، و�لمكتبة 

�لوطني������ة في ب�ري�س. ويوؤي������د ذلك �لك�تب 

لم�ن������ي )رودول������ف تيل( حي������ن كتب في  �الأ

كت�به: »معرفة ي�صــــوع �لم�صيح« يقول: »من 

در�ــــض �فح�ض مخطوطــــات �لعهد �لجديد 

نجيــــل( بطريقــــة علميــــة يــــرى نف�صــــه  )�الإ

د�ب  قر�ر باأنه ال يوجد في �الآ مجبرً� على �الإ

�لقديمــــة كتاب ُقّدر له �أن ي�صلنا بمثل دقة 

ن  نجيــــل �نقا�ته ��صحتــــه �لتاريخية الأ �الإ

�لر�صــــل كانو� ينقلــــون م�صافهة مــــا ر�أ�� �ما 

�صمعــــو� من تعاليــــم �لم�صيــــح �أ� �أعاجيبه«. 

ن هو ماذ�  ��ل�صــــوؤ�ل �لذي يمكن طرحــــه �الآ

ناجيــــل �لمنحولة؟ ال بل  قدم �أ�صحــــاب �الأ

ن�صتطيع �لقول �إن ما يدينها هو تناق�صاتها 

�لو��صحــــة �مبالغاتها �لتــــي يمجها �لذ�ق 

�ل�صليــــم، �رغبتها في �إ�صبــــاع �لف�صولية من 

�لحو�دث �لغريبة �لتي ت�صب في �لخيال«. 

�إذن، �إن كل ه������ذه �لمعطي�������ت تنفي وجود 

أو تن�ق�������س في ن�صو�صه. ولو  �أي تحريف �

�أن تحريف�������ً قد ح�صل ل������ك�ن قد وقع في 

مر �لذي لم يكن  ول للم�صيحية، �الأ �لقرن �الأ

ممكن�ً نظر�ً لوجود عدد من �لمخطوط�ت 

ربعة  ن�جيل �الأ �لقديمة �لتي ت�صتمل على �الأ

بن�صو�صه� �لقديمة. وجميعه� ال تنطق �إال 
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بم� تنطق به �لي������وم �لن�صو�س �لمثبتة في 

أكثر م������ن لغة في جميع �أنح�ء �لع�لم. وقد  �

ب������د�أت تنت�صر بين �لن��س منذ �لقرن �لث�ني 

للميالد وفي بالد مختلفة ترجم�ت متنوعة، 

فهن�������ك �لترجم������ة �لالتيني������ة و�ل�صري�نية 

ول  ر�مية و�لقبطي������ة. �أم� في �لقرن �الأ و�الآ

نجيل في�صتحيل  أثن�������ء تب�صير �لر�ص������ل ب�الإ و�

ن �لر�صل ك�نو�  م������ر الأ ح������دوث مثل هذ� �الأ

يم�������ن، و�إنه لمن  حري�صي������ن على وديعة �الإ

�لغب�������ء �الدع�ء ب�������أن �لر�صل ق������د يقدمون 

ألفوه ب�أنف�صهم و�صيبذلون  على تزوير كت�ب �

�أرو�حه������م في �صبيله. �أيموت �مروؤ من �أجل 

بدع������ة �ختلقه� وهو ع�لم ب�صالله� وال نفع 

له منه�. ف�صه�دة �لدم ال تدح�س. حتى �إذ� 

أو �إخف�ء  مك�ن حرف �لمخطوط�ت � ك�ن ب�الإ

نجيل  مع�لمه������� فلم يك������ن ممكن�ً َمْح������و �الإ

�لمطبوع في ح�فظ������ة �لموؤمنين وقلوبهم. 

وفي �لقرنين �لث�ني و�لث�لث ك�ن �لتحريف 

م�صتحياًل بعد �أن �نت�صرت �لم�صيحية وخ��س 

�لم�صيحيون معركة �ال�صت�صه�د حب�ً بدينهم 

حيث �أ�صبحو� �صهد�ء للحقيقة �لتي يوؤمنون 

به� وللكت�ب �لذي يحت������وي هذه �لحقيقة. 

كم� �إن موؤرخي ذلك �لعهد مثل ترتولي�نو�س 

)155-222( وغيره من �لموؤرخين تركو� لن� 

نجيل  آي�ت �الإ م�صنف�ت �أدرجو� في متونه� �

نجيل،  ي�ت �الإ برمته� في �صي�ق تف�صير�تهم الآ

ب يو�صف نعم�ت في  )كم������� نّوه �إلى ذلك �الأ

كت�به: »ب�ص������رى �لخال�س«، �لطبعة �لث�نية، 

1980م(.

ف������ي �لو�قع لق������د �أخ������ذ �لحديث في 

خيرة عن زو�ج �لم�صيح يتن�وب  �ل�صنو�ت �الأ

ب�ص������كل دوري، ت�رًة عب������ر �ل�صينم�، وطور�ً 

أو  عب������ر رو�ي������ة ذ�ت ط�بع مثي������ر للجدل، �

عبر �كت�ص�������ف وث�ئق ت�ريخية يُحكم عليه� 

ب�صرعة وك�أنه������� دالئل د�مغة. وك�ن �لفيلم 

خي������رة للم�صيح« �لذي بُّث في  »�لتجربة �الأ

ع�������م 1990م �أول من فتح �لب�ب �أم�م هذه 

�لم�ص�ألة حيث يُظهر �أحد �لم�ص�هد �لم�صيح 

وهو مجرب م������ن �ل�صيط�ن تجربة �لج�صد 

خيرة، كرغبته في �لنزول  في مر�حله� �الأ

عن �ل�صليب و�القتر�ن بمريم �لمجدلية. 

وفي هذ� �لفيلم �لمقتب�س عن رو�ية �لك�تب 

�ليون�ن������ي نيكو�������س ك�ز�نت�ص�ك������ي بعنو�ن: 

»�لم�صي������ح ي�صلب مرتي������ن«، �لذي �أخرجه 

�صكور�صيزي،  �ل�صهي������ر  ميركي  �الأ �لمخرج 

ن�ص�هد �لم�صيح يقّبل �لمجدلية على فمه�، 

ف������ي �إ�ص�رة �إل������ى نقل تع�ليم������ه �إلى �لع�لم 

مثلم������� يفعل �لب�ب� �ليوم حين ينفخ في فم 

أثن�������ء �إعط�ئه هذ� �للقب من  �لك�ردين�ل �

�أجل نقل تع�لي������م �لمعتقد �لك�ثوليكي من 

خري������ن. ثم ج�ءت رو�ية  آذ�ن �الآ فمه �إلى �

»�صيفرة د�فن�صي« لد�ن بر�ون، ومن بعده� 
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مريكي������ة ك�تلين م�ك  موؤلف�������ت �لك�تبة �الأ

غو�ن مثل: )مريم �لمجدلية، كت�ب �لحب(، 

�لت������ي ،كم� يبدو، ��صتق������ت م�ص�مينه� من 

ن�جيل �لمنحول������ة مثل: �إنجيل فيليب�س،  �الأ

و�إنجيل يهوذ�، و�إنجيل مريم �لتي تحدثت 

ع������ن �لحي�������ة �لع�ئلي������ة للم�صي������ح. وك�نت 

خي������رة �لتي بلغت �أوج �لب�ص�طة  �لوثيقة �الأ

و�ل�صذ�ج������ة هي تلك �لت������ي ُعثر عليه� في 

�أو�خر ع�������م 2012م على ورق �لبردي في 

م�صر، وتعود �إلى �لقرن �لر�بع للم�صيحية، 

وه������ي تت�صمن �إ�ص�������رة �إلى وج������ود زوجة 

للم�صيح من خالل هذه �لعب�رة �لتي كتبت 

أتي،  عليه�: »وق�ل ي�صوع لهم: ال تن�صو� �مر�

و�صيك������ون ب�إمك�نه������� �أن تك������ون تلميذتي«. 

عالم وبد�أت  وعلى �لفور �نبرت و�ص�ئل �الإ

تت�ص�رع فيم� بينه� لنقل هذ� �لخبر �لمدوي 

ميركية  مثلم� فعل������ت ج�معة »ه�رف�رد« �الأ

أ�صت�ذة م�������دة �لالهوت  �لت������ي ذك������رت »�إن �

فيه������� �لمدعوة ك�رين كينغ عر�صت در��صة 

بعنو�ن »�إنجيل زوج������ة �لم�صيح« �عتمدت 

فيه������� على ق�ص��صة ب������ردي مكتوبة ب�للغة 

�لقبطية وتعود �إل������ى ع�م 320م وقد ُكتب 

عليه�: »حي������ن ق�ل ي�ص������وع �مر�أتي«. لكن 

�لب�حثي������ن �لذين �طلعو� على هذه �لوثيقة 

�صفر و�لم�ئ������ل �إلى �ل�صمرة  ذ�ت �للون �الأ

وق�مو� بتحليله������� في �لمخبر �أف�دو� ب�أنه� 

ال تقدم �صيئ�������ً ذ� قيم������ة ت�ريخية لط�لم� 

أن������ه لم يرد ��صم موؤلفه� وال �لظروف �لتي  �

ُكتبت فيه�، مم� يجعل هذ� �الكت�ص�ف من 

أ�ص�رت �إلى ذلك  دون قيم������ة ت�ريخية، كم� �

أوب�صرف�توري روم�ني«  �صحيفة �لف�تيك�ن »�

في عدده� �ل�ص�در بت�ريخ 2012/9/28م 

حين كتبت تق������ول: »�إن �لبردي هي تزوير 

�أخرق وذلك بعد �أن قمن� بتحليله� �لمطول 

ثرية«.  في �لمخ�بر �لخ��ص������ة ب�لوث�ئق �الأ

ألبرتو  يط�لي � ث�ر �الإ أبرز ع�ل������م �الآ وبدوره �

�صت�������ذ في ج�معة »ال�ص�بينت�«  ك�مبالني �الأ

�ل�صك������وك �لمحيطة به������ذه �لبردي، وحث 

�لجميع على توخي �لحذر حي�له�.

و�أخير�ً ال بد لن� من �أن نت�ص�ءل ونقول: 

لم�������ذ� تتحدث ه������ذه �لكت������ب �لتي تلقى 

�ليوم رو�ج�ً و��صع�ً لدى �لمجتمع �لغربي 

ب��صتغر�ب عن زو�ج �لم�صيح وال �صيم� �أن 

�لمر�جع �لدينية و�لت�ريخية تتحدث دوم�ً 

ع������ن عزوبيت������ه؟ و�إذ� ك�ن ق������د تزوج فهل 

هن�ك من ع�ر، وه������ل ك�ن على �لتالميذ 

و�لر�ص������ل �أن ينكرو� ذل������ك؟ ف�لزو�ج لي�س 

فيه �أي �صيء يدعو �إلى �ل�صدمة وخ��صة 

نبي�ء متزوجين مثل:  في زمن ك�ن فيه �الأ

د�وود، و�صليم�ن، و�إبر�هيم �لخليل، وهذ� 

لم يوؤثر على �صمعتهم وال على مجدهم. �إن 

من يتتبع حي�ة ي�صوع يدرك �أن ر�ص�لته لم 
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أ�صرة  تكن متط�بقة مع فكرة �لزو�ج وبن�ء �

نه طلب من تالميذه �أن يتركو� كل �صيء  الأ

ويتبعوه، فكي������ف �صيطبق ذلك على نف�صه 

أه في �إنجيل  وي�صذ عن ذلك؟ هذ� م� نقر�

»مت������ى« على ل�ص�ن �ل�صي������د �لم�صيح حين 

أته �إال لف�ح�صٍة وتزوج  ق�ل: »من طلّق �مر�

بغيره������� فقد زنى. فق�ل له �لتالميذ: �إذ� 

أة هكذ� فال  ك�نت ح�لة �لرجل م������ع �لمر�

خيَر في �لزو�ج. فق�ل لهم: هذ� �لكالم ال 

أنعم عليهم  يفهم������ه �لن��س كلّهم بل �لذين �

ذل������ك. فهن�ك خ�صي�ن ُول������دو� من بطون 

�أمه�تهم على هذه �لح�ل، وهن�ك خ�صي�ن 

خ�ص�هم �لن��س، وهن�ك خ�صي�ن خ�صو� 

أنف�صه������م من �أجل ملكوت �ل�صمو�ت، فمن  �

مر  ��صتط�������ع �أن يفهم ذلك فليفه������ْم«. �الأ

�لذي يوحي ب�أن ر�ص�لته تقت�صي �ن�صالخ�ً 

أ�صري������ة، ومع ذلك  ت�م�������ً ع������ن �أي عالقة �

ف�لنق��������س حول زو�ج �لم�صيح ال يمكن �أن 

يجعل �لب�صرية تنحرف عن تع�ليمه، وهل 

دعوت������ه للحب �لع�م تنطبق ب�ل�صرورة مع 

أ م� ورد  �لح������ب �لزوجي؟ وح�صبن� �أن نقر�

في �لق������ر�آن �لكريم عن و�صف ل�صخ�صية 

�لم�صي������ح و�صلوك������ه وترّفعه �إل������ى م� فوق 

�لب�صري������ة جمع�������ء، وقد لّخ�صه������� بكلمة 

يـــة )��(:  و�حدة ف������ي �صورة »مريـــم«، �الآ

ـــا}،  نَّ ا�ـــضِ َ�َرْحَمـــًة مِّ آَيـــًة ِللنَّ {َ�ِلَنْجَعَلـــُه �

آيٌة في  في �إ�ص�������رٍة �إلى �أن �ل�صيد �لم�صيح �

أنه  مول������ده وفي حي�ته، وفي موت������ه، كم� �

ع��س حي�ة �لبتولي������ة �لق�ئمة على �لِعّفة 

و�لطه�رة، ونذر نف�صه للر�ص�لة �لخال�صية 

�لتي ج�ء من �أجله�، و�لتي �صّحى بنف�صه 

من �أجله�. وب�عتق�دن�، �أن ن�صر مثل هذه 

�لكت������ب ربم� يكون لغ�ية في نف�س �لك�تب 

�لذي يطم������ح �إلى �ل�صه������رة وجمع �لم�ل 

ب�عتب�������ر �أن كل ممنوع متبوع. وثمة �أمثلة 

آي�ت �صيط�نية«  كثيرة على ذلك مثل كت�ب »�

ل�صلم�������ن ر�صدي �لذي منحه �صهرة و��صعة 

أل������وف. زْد على ذلك  لخروجه عم� هو م�

�أن �لك�تب������ة م�ك غو�ن ترغ������ب في ن�صر 

كت�ب له� بعنو�ن: »�ل�صخ�صية �لمنتظرة«، 

أنه� من �صاللة �لم�صيح، �لتي  للت�أكيد على �

ج�ءت من فل�صطين �إلى �أوروب� وذلك بعد 

�أن ح�صلت على �لوث�ئق �لمتعلقة ب�صجرة 

�لن�صب خالل رحلته������� �إلى �أوروب�. ولدى 

�لطلب منه� �إبر�ز ه������ذه �لوث�ئق �لع�ئلية 

أنه������� �كت�صفته� ف������ي فرن�ص�  �لت������ي تزعم �

و�إيط�لي� للدالل������ة على ن�صبه� هذ� ق�لت: 

»�إن هن�ك جهة طلبت منه� عدم �لتحدث 

عم� �ص�هدته ولكْن من دون �أن تحدد هذه 

مور تدور في حلقة  �لجهة«، مم� يجعل �الأ

مفرغة وتط������رح �لمزيد م������ن �لت�ص�وؤالت 

و�ل�صكوك حي�ل هذه �لو�قعة!
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- جريدة »لوري�ن لوجور« �للبن�نية �لن�طقة ب�لفرن�صية، ت�ريخ 2012/10/12م.

�صبوعية �لفرن�صية، ت�ريخ 2004/11/15م. أوب�صرف�تور« �الأ - مجلة »لونوفيل �

- جريدة »لوموند« �ليومية �لفرن�صية، ت�ريخ 2006/4/17م.

�صبوعية �لفرن�صية، ت�ريخ 2006/5/18م. ك�صبري�س« �الأ - مجلة »�الإ

- جريدة »لوموند« �ليومية �لفرن�صية، ت�ريخ 2005/4/15م.

�صبوعية �لفرن�صية، ت�ريخ 2005/3/23م. أوب�صرف�تور« �الأ - مجلة »لونوفيل �

- جريدة »�لنه�ر« �للبن�نية، ت�ريخ 2006/5/21م و2012/9/29م.

آذ�ر 2008م. - جريدة »لوموند ديبلوم�تيك« �ل�صهرية �لفرن�صية، �صهر �

يط�لية، ت�ريخ 2012/9/28م. أوب�صرف�توري روم�ني« �الإ - �صحيفة »�

ب يو�صف نعم�ت، �لطبعة �لث�نية لع�م 1980م. - كت�ب بعنو�ن: »ب�صرى �لخال�س« ت�أليف �الأ

المراجع
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�أ�شتاذ �ل�شحة �لنف�شية، وعميد كلية �لتربية - جامعة حلب. ❁

العمل التعاوين وروح الفريق
بداع« إجناز والإجناز والإ إ�سا�س الإ�سا�س الإ أ

العمل التعاوين وروح الفريق
أ

العمل التعاوين وروح الفريق
 »ا

د. محمد قا�سم عبداهلل

❁

لقد �ساهمت نظري������ات العلوم ال�سلوكية 

رين سرين سرين  س������ف القرن الع�س������ف القرن الع� ������ف القرن الع�س������ف القرن الع�س سالت������ي ظهرت في منت�سالت������ي ظهرت في منت�

ري سري سري  سر الب�سر الب� ر الب�سر الب�س سفي التوجه نحو االهتمام بالعن�سفي التوجه نحو االهتمام بالعن�

املة ساملة ساملة  سدارة الج������ودة ال�سدارة الج������ودة ال� واأعط������ت مفاهي������م اإ

للعم������ل الجماعي المخطط،  افياسافياسافياً  س�س� اإ دعماً

والمدرو�س، حيث مثل������ت فرق العمل اإحدى 

المرتكزات التي تقوم عليها هذه المنهجية.

 ف������ي درا�س������ة لع������دد م������ن المنظمات 

امريكية للتع������رف على مدى تامريكية للتع������رف على مدى تاأثير فريق  االأ

دارة والمنظمة  ف������راد واالإ العمل عل������ى االأ

طراف  عور اسعور اسعور االأ سلى �سلى � إلت الدرا�سة اإ إلت الدرا�سة  لت الدرا�سة سلت الدرا�سة س سككل، تو�سككل، تو�
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الثالث������ة بتط������ورات وتح�سين������ات كان من 

اأهمها:

- 76٪ ي������رون اأن فري������ق العمل اأدى اإلى 

تح�سين معنويات اأفراد الفريق.

اع������روا باع������روا باأن فريق العمل اأدى اإلى  ع������روا بسع������روا بس س٪�س٪� 62 -

إرفع وتح�سين معنويات الإرفع وتح�سين معنويات الدارة العليا.

ا٪ ذك������ر با٪ ذك������ر باأن فريق العم������ل اأدى اإلى  90 -

تح�سين الجودة لل�سلع والخدمات.

اج������اب باج������اب باأن فري������ق العمل �ساهم  أ - 80٪ ا

رباح. كل بارز وفعال في زيادة السكل بارز وفعال في زيادة السكل بارز وفعال في زيادة الأ سب�سب�

اجاب باجاب باأن فري������ق العمل اأدى اإلى  - 81٪اأ

إح في الإح في النتاجية.  ح في السح في الس ستح�سين وا�ستح�سين وا�

ا  بتا  بتاأثي������ر جه������ود )اإدوارد ديمنج( يعتبر 

الياباني������ون اأول م������ن طب������ق مفاهي������م اإدارة 

م حلق������ات الجودة، التي سم حلق������ات الجودة، التي سم حلق������ات الجودة، التي  سالج������ودة والتي ت�سالج������ودة والتي ت�

تطورت بعد ذلك و�ساهمت في ظهور مفهوم 

فرق العمل، حيث يعرف )جابلون�سكي( اإدارة 

ااملة بااملة باأنها: املة بساملة بس سالجودة ال�سالجودة ال�

كل تعاوني سكل تعاوني سكل تعاوني  س»ا�ستخدام ف������رق العمل في �س»ا�ستخدام ف������رق العمل في �

عمال بتحريك المواهب والقدرات  داء الأ لأ

�س�سة و�س�سة وؤ�س�سة  والكامن������ة لجمي������ع العاملين ف������ي الموالكامن������ة لجمي������ع العاملين ف������ي الم

كل م�ستمر«.سكل م�ستمر«.سكل م�ستمر«. سنتاجية والجودة ب�سنتاجية والجودة ب� إلتح�سين الإلتح�سين الإ

الى تالى تاأثير درا�سات كل من  ������ار س������ار س������ار اإ سوكذلك ي�سوكذلك ي�

)هورثرون( و)هنري فايول(، و)ما�سلو( على 

ري في المنظمات سري في المنظمات سري في المنظمات  س������ر الب�س������ر الب� ������ر الب�س������ر الب�س سهتمام بالعن�سهتمام بالعن� ال

باعتبار اأن الطاقة الكامنة للفرد تبقى كامنة 

م������� لم يت������م تحريره� و�إطالقه������� من خالل 

�لعمل �لجم�عي وروح �لفريق �للذين يوؤكد�ن 

عل������ى �لح�لة �لنف�صية ود�فعية �لفرد في جو 

من �لثقة، و�لم�صوؤولية في �لعمل.

وق������دم )ولي�������م �أو�صي( نظري������ة  )Z( �أو 

د�رة  م� يع������رف ب�لنم������وذج �لي�ب�ني ف������ي �الإ

و�أكد هذ� �لنم������وذج على �الهتم�م ب�لعن�صر 

�لب�ص������ري و�إد�رة �لع�ملي������ن بطريقة تجعلهم 

ي�صعرون بروح �لجم�عة.

د�ء،  وهكذ� ف�إن تحقيق �لج������ودة في �الأ

وتحقيق �لكف�ية �لد�خلية و�لخ�رجية يعتبر 

من �أهم موؤ�ص������ر�ت مخرج�������ت �لموؤ�ص�ص�ت 

ع�م������ة و�لموؤ�ص�ص�������ت �لتعليمي������ة و�لج�معية 

ب�ص������كل خ��������س. من هن������� ظه������رت مف�هيم 

متعددة ت�صير �إلى �لمعنى نف�صه تقريب�ً: روح 

�لفريق Team Morale، �لعمل �لجم�عي

Work group، �لعم������ل �لتع�ون������ي، فرق 
�لعم������لWork teams، حلق�������ت �لجودة، 

 .Team task وفريق �لمهمة

تعريف »فرق العمل«:

�لفريق عب�رة عن مجموعة �أفر�د يعملون 

مع بع�صهم لتحقيق �أهد�ف م�صتركة. وفرق 

�لعمل هي:

ف������ر�د يتميزون بوجود  »مجموعة من �الأ

مه�ر�ت متك�ملة فيم� بينهم تجمعهم �أهد�ف 
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م�صترك������ة وغر�س و�حد �إ�ص�ف������ة �إلى وجود 

مدخل م�صترك للعمل فيم� بينهم«  ويعرفه� 

)م�يكل كو�صلر( ب�أنه�:

»ن������وع محدد م������ن �لمجموع�������ت يكون 

�أع�ص�وؤه� م�صوؤولي������ن م�صوؤولية جم�عية عن 

تحقيق �أهد�ف �لفريق و�لتي ت�صب في بوتقة 

أو �لموؤ�ص�ص������ة«، ويعرفه�  أه������د�ف �لمنظمة � �

)زيد منير عبوي( ق�ئاًل: »يعتبر فريق �لعمل 

ف������ر�د �لم�صتركين ب�لعمل  مجموعة م������ن �الأ

لتحقيق �أهد�ف محددة وهي �أحد �لمظ�هر 

نت�جية،  �له�م������ة للعالق�������ت �ل�صن�عي������ة و�الإ

ولحرك�ت �إد�رة �لمو�رد �لب�صرية، وهي و�صيلة 

�ت�ص�ل وم�ص�ركة وجه�������ً لوجه للمجموع�ت 

�لتي تتر�وح بين 10-20 فرد�ً ع�ماًل«.

مم������� �صبق ن�صتطيع �أن نعرف فرق �لعمل 

ب�أنه�:

ف������ر�د �لع�ملين في  »مجموع������ة م������ن �الأ

�لمنظمة تجمعهم �أهد�ف م�صتركة ومه�ر�ت 

مختلف������ة لتنفي������ذ مه�������م مح������ددة ب�لتع�ون 

و�لم�ص�رك������ة ويت������ر�وح عددهم بي������ن 5 و20 

هد�ف  ح�صب طبيعة �لمهم�ت ومتطلب�ت �الأ

�لتي ي�صعون لتحقيقه�«.

تعري������ف »روح �لفريق«:ي�صي������ر م�صطلح 

�لنف�صي������ة  �لعن��ص������ر  �إل������ى  �لفري������ق  روح 

و�لمعنوية �لت������ي ت�صود فري������ق �لعمل مثل:

ع�ص�ء، و�لعالقة  �لوحدة و�لتم��صك بين �الأ

�لقوية و�صهولة �الت�ص�ل، و�لثقة بين �أع�ص�ء 

ر�ء  �لفريق؛ م������� يوؤدي �إلى �لتعبي������ر عن �الآ

و�لتنفي�س عن �لم�ص�عر دون حرج، وفي ظل 

هذ� �لجو ت�صب������ع �لح�جة �إلى �النتم�ء لدى 

�صخ��س. �الأ

وهكذ� ف�إن �لروح �لمعنوية �لع�لية �لتي 

ت�صود فريق �لعمل �لمتع�ون من تو��صل فع�ل، 

وتع�ون، وثقة، و�إب������د�ء ر�أي، يزيد من �إ�صب�ع 

ع�ص�ء  �لح�ج�������ت �لنف�صي������ة و�الجتم�عية الأ

�لفريق مث������ل �لح�جة لالنتم�������ء، و�لمك�نة، 

و�لم�صوؤولية، وتقدي������ر �لذ�ت، مم� يرفع من 

د�ء، ويزيد من جودة عمل �أع�ص�ء  م�صتوى �الأ

�لفريق.  

الفرق بين الفريق والجماعة:

هن�������ك ت�ص�ب������ه كبي������ر بي������ن �لجم�ع������ة 

و�لفري������ق، ولكن �لفرق يكمن في �أن �لفريق 

جم�عة له� ق�ئد بينم� �لجم�عة الق�ئد له�. 

و�لفري������ق لي�س ديمقر�طي�ً ف������ي �إد�رته مثل 

�لجم�ع������ة على �لرغم مم� يتمتع به �أع�ص�ء 

آر�ئهم  �لفري������ق من حقوق في �لتعبي������ر عن �

ومعتقد�ته������م، �إال �أن كل ذل������ك مرتبط ب�أن 

يكون موجه� ل�ص�لح �لفريق و�لعمل للو�صول 

�إلى �لهدف �لمو�صوع له �صو�ء �أك�ن م�ص�رك�ً 

ف������ي �صن�عة هذ� �له������دف �أو محدد�ً له من 

جه�ت �أخرى.
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�س�سة اإلى  العمـــل التعاوني   حاجـــة الموؤ

وروح الفريق:

هن�������ك عدد من �لمب������رر�ت �لتي توحي 

خذ بمنهجية فرق �لعمل و�لعمل  ب�صرورة �الأ

�لجم�عي، من �أهمه�:

1- �رتف�������ع م�صت������وى �لهدر ف������ي مو�رد 

�لموؤ�ص�صة.

2- �زدي�������د �ل�صك�وى و�لتذمر بين �أفر�د 

هد�ف  �لموؤ�ص�ص������ة، م������ع �لتركي������ز عل������ى �الأ

�لجزئية.

3- مظ�هر �ل�ص������ر�ع و�لعد�ء بين �أفر�د 

أو �لموؤ�ص�صة. �لمنظمة �

خرين ب�لمعلوم�ت،  4- ع������دم م�ص�ركة �الآ

و�عتب�ره� قوة خ��صة ب�لفرد نف�صه.

5- عدم و�صوح �لمه�م و�لعالق�ت.

6- ع������دم فه������م و��صتيع�������ب �لق������ر�ر�ت 

د�رية �أو عدم تنفيذه� ب�صكل من��صب. �الإ

7- �صعف �لوالء و�اللتز�م، وظهور بو�در 

فر�د. �لالمب�الة بين �الأ

8- ع������دم ف�علي������ة �الجتم�ع�ت و�صعف 

بد�ع. روح �لمب�درة و�الإ

9- رف�������س �لتطوير في �إجر�ء�ت �لعمل 

أو �إدخ�ل �لتقني�ت �لجديدة. �

10- زي�������دة �ص������ك�وى �لم�صتفيدي������ن من 

أو �لم�صتهلكين للمنتج�ت. �لخدمة، �

التحـــول مـــن ال�ســـكل التقليـــدي للعمل 

اإلى �سكل العمل التعاوني:

أردن� للفرق �أن تكون �أكثر من مجرد  �إذ� م� �

تجرب������ة فيجب على هذه �لمب�درة �أن تغير �إلى 

حد كبير �لثق�فة �لتي تتبن�ه� �لمنظمة.

يجب �إع�������دة ت�صكيل �لتنظي������م لعن��صر 

�لعمل في �لمنظمة بحيث يتم��صى مع �لفرق، 

ن �لعمل وفق  �أي تغيير �لنم�ذج �لتقليدية، الأ

فر�د،  فرق �لعمل يعني: �صي�غة �صي��ص�ت �الأ

د�ء وغير  و�ص������ف �لعمل، ونم�ذج تقدي������ر �الأ

أ�ص��س جم�عي ولي�س فردي�ً. ذلك على �

ويو�صح �لجدول �لت�لي بع�س �لفروق�ت 

�لت������ي تطر�أ على بع�������س عن��صر �لعمل عند 

�لتحول �إلى فرق �لعمل: 

فرق �لعمل�لعمل �لتقليديعنا�صر �لعمل

و�حد/ و�صف �لعمل ف������رد 

عمل و�حد

وعم������ل  ف������رق 

جم�عي

د�ءزي�د�ت منتظمة�لتعوي�س تبع� لالأ

عل������ى �صنع �لقر�ر �الأ م������ن 

�صفل لالأ

م�صترك

�صر�ف حثيثة تن�صيقمر�قبة�الإ

متع�ونمخ��صمعالق�ت �لموظف

مخطط له�ع�صو�ئية�لجودة

�صب������ب وج������ود تدُخل وت�صوي�س�لزب�ئن

�لعمل

بجوهر من دون تخطيط�لتدريب مت�صل 

�لعمل ومخطط له

جدول يو�صح �لفرق بين �لعمل �لتقليدي و�لعمل �لتع�وني

)روح �لفريق(
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موا�سفات فريق عمل جماعي متميز:

هد�ف �ل�صخ�صية و�أهد�ف  1- �عتب�ر �الأ

همية. �لفريق على �لدرجة نف�صه� من �الأ

ع�ص�ء:  2- �لوح������دة و�لتم��صك بي������ن �الأ

حيث ت�صود �لعالق������ة �لقوية و�الت�ص�ل  بين 

�أفر�د �لفريق، وترتفع بذلك درجة �لثقة بين 

�أع�ص�������ء �لفريق؛ م� ي������وؤدي �إلى �لتعبير عن 

ر�ء و�لتنفي�س عن �لم�ص�عر من دون حرج،  �الآ

وفي ظل ه������ذ� �لجو ت�صبع ح�ج������ة �النتم�ء 

�صخ��س. لدى �الأ

3- �صي�������دة ج������و من �حت������ر�م وجه�ت 

�لنظ������ر �لمتب�ينة بين �أع�ص�������ء �لفريق، بل 

�عتب�ر �الختالف في �لر�أي من �لعالم�ت 

فك�ر جديدة  �ل�صحي������ة بهدف �لو�ص������ول الأ

»ف�لخالف ال يف�صد للود ق�صية«.

4- �لعم������ل في جو مري������ح وغير ر�صمي 

ق�ئ������م على �لم�ص�ركة ال على �لتهديد، وق�ئم 

عل������ى �لتع�ون للو�صول �إل������ى �لهدف ال على 

�لمن�ف�صة.

جم�ع  قن�������ع  وب�لت�لي �الإ 5- �صي�������دة �الإ

جب�������ر كو�صيلة للو�ص������ول �إلى  بدالً م������ن �الإ

�لقر�ر�ت.

6- يلتزم �لجميع بتنفيذ �لقر�ر�ت.

7- �لنم������و �لذ�ت������ي و�لمهن������ي و�رتف�������ع 

د�ء �لفع�ل. ع�ص�ء نتيجة �الأ كف�ء�ت �الأ

�سمات الفريق الفعال:

هد�ف. 1- و�صوح �لر�ص�لة و�الأ

2- يعمل ب�إبد�ع وي�صجع على �البتك�ر.

3- �أدو�ر وم�صوؤولي�ت �أع�ص�ئه و��صحة.

4- �أع�ص�وؤه متع�ونون ويوؤ�زرون قي�دتهم.

5- يحل �لفريق خالف�ته بنف�صه.

6- �لتوجيه و�لرق�بة �لذ�تية.

7- ي�صعر �أفر�ده ب�تج�ه�ت �إيج�بية نحو 

د�رة و�لعمل. �لموؤ�ص�صة و�الإ

8- يتمتع �أع�ص�ء �لفريق بد�فعية ع�لية 

د�ء �لجيد. لالأ

ع�ص�ء  9- وجود عالق�ت قوي������ة بين �الأ

و�صهولة و�نفت�ح في �الت�ص�ل.

جم�ع. 10- يتخذ �لفريق قر�ر�ته ب�الإ

11- �أخذ �لم�صكالت و�لمو�قف ب�لجدية 

�لمن��صبة.

12- �لحجم �لمن��صب.

د�ء  13- �لتطوي������ر �لد�ئم وتح�صي������ن �الأ

ب��صتمر�ر.

خطوات اإن�ساء عمل جماعي فعال:

أه������د�ف �لجم�ع������ة خالل  1- تحدي������د �

�لفترة �لق�دمة �صهر - �صنة - �أكثر مثل:

كمية �لعمل، ج������ودة �لعمل، نمو �لق�صم، 

أد�ء �لعمل، �للو�ئ������ح �لتي يقدمه�  طريق������ة �

�لق�صم.
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خ������رون �إلى  2- تو�صي������ح كيف ينظر �الآ

�ص��صية �لتي  جم�عة �لعمل، وم� �ل�صف�ت �الأ

ينبغي �أن تميز جم�عة �لعمل.

3- تحديد نق�������ط �لقوة و�ل�صف�ت �لتي 

تميز �لعم������ل، هل هي: �لتكلف������ة �لقليلة، �أم 

أم  أم �لوقت، � �لج������ودة، �أم خدم������ة �لعمي������ل، �

م�ذ�؟

4- تحديد �لقيم �لتي توؤمن به� �لجم�عة 

أنه� �أهم  و�لت�صرف�������ت �ل�صلوكية �لتي يعتقد �

م�نة، �اللتز�م، �لثقة،  لعمل �لفري������ق »مثل �الأ

تق�ن، �لتع�ون... وغيره� من �لقيم«. �الإ

5- تحدي������د طبيع������ة عالق������ة �لجم�عة 

خرى، خ��صة  بغيره� من جم�ع�ت �لعمل �الأ

طبيعة �لتع�������ون، و�لتن�صيق، وتب�������دل �لر�أي 

و�لمنفعة بين �لجم�ع�ت.

مكونات العمل الجماعي:

و�أدو�رك  م�صوؤولي�ت������ك  ح������دد   -1

ب�عتب�رك ق�ئًد� للفري������ق، وحدد م�صوؤولية 

عم�ل، وهن�  �لجم�ع������ة فيم� يتبقى م������ن �الأ

تنبي������ه مهم لخط�أ يقع فيه كثير من �لق�دة؛ 

حيث ين�صغلون ب�أد�ء �أدو�ر ي�صتطيع غيرهم 

د�ء  أد�ءه� بينم� ال يجدون �لوقت �لك�في الأ �

دو�ر �لتي  أه������م �الأ �ص��صي، ومن � دوره������م �الأ

أد�وؤه� ب�صفت������ي م�صوؤوالً عن  ينبغي عل������ي �

فريق �لعمل:

هد�ف. • تخطيط �لعمل وتحديد �الأ
• تنظي������م �لعم������ل وتق�صي������م �لوظ�ئ������ف، 

وتحديد دور كل وظيفة.

• توجيه �لفريق ودفعه للعمل وتحفيزه.
أد�ء �لفريق، و�لت�أكد �أن  • �لرق�بة عل������ى �
�لخط������ة ت�صير في طريقه������� من دون تعطل، 

خط�ء. و�إ�صالح �الأ

• �لتفكير �لد�ئم في كيفية تطوير �لعمل 
وتطوير �لفريق، وعدم �لوقوف عند �لم�صتوى 

�لح�لي.

د�ري������ة �لتي تظهر  • ح������ل �لم�صكالت �الإ
في �لعمل، و�تخ�ذ �لقر�ر�ت �لمن��صبة لحله� 

نت�جية، و�رتف�ع ن�صبة غي�ب  مثل �نخف��س �الإ

بع�س �لع�ملين، وعدم �لو�صول �إلى م�صتوى 

�لجودة �لمطلوب.

2- ح������دد م�صوؤولية ودور كل �صخ�س في 

�لجم�عة.

3- ح������دد خط������ط �لتدري������ب و�لتطوير 

�لالزمة لك ولكل ع�صو في �لفريق.

4- ت�أكد من �أن كل فرد لديه �التج�ه�ت 

�لنف�صية �ل�صليمة تج�ه �لجم�عة وتج�ه �لنج�ح 

في �لعمل، ويتم ذلك من خالل تو�صيح مز�ي� 

�لعمل في �لجم�عة، و�لمز�ي� �ل�صخ�صية �لتي 

�صتعود على كل ف������رد، و�صو�بط و�أخالقي�ت 

�لعم������ل �لجم�عي، وكيفية ع������الج م�صكالت 

�لعمل �لجم�عي.
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5- �صع �إجر�ء�ت و�صي��ص�ت �لعمل حتى 

يمكن للجم�عة �أن تحقق �أهد�فه� مثل:

أد�ء �أع�ص�ء �لجم�عة. • �إجر�ء�ت تقييم �
• �إجر�ء�ت �لح�صور و�الن�صر�ف.
• �إجر�ء�ت تعيين موظفين جدد.

ج�ز�ت وو�صع جد�وله�. • �أنظمة �الإ
• �إجر�ء�ت �لثو�ب و�لعق�ب.
• �صالحي�ت تمثيل �لق�صم.

• �صالحي�ت �لتع�مل مع �لعمالء.

عنا�سر بناء فرق العمل

 عند �لقي�م بعملية بن�ء فريق عمل يجب 

على �لق�ئم م�يلي:

�- تحديـــد �لغر�ض )��صـــع �تجاه ���صح 

للفريق(:

حي������ث يتم تحديد �صب������ب ت�صكيل �لفريق 

وم�ذ� ينتظر منه وم� هي طبيعة عمله.

د�رة: �- �لح�صول على دعم �الإ

يزد�د �إنت�ج �لفريق ف������ي �لموؤ�ص�صة حين 

تزوده ب�لمو�رد وتدعم وجوده ومه�مه.

فر�د ��لكفاء�ت �لمطلوبة  �- تحديـــد �الأ

للعمل:

ع�ص�ء �لمن��صب للفريق،  تحديد عدد �الأ

وتحديد �لمه�������ر�ت، و�لخب������ر�ت و�لمعرفة 

أك�نت تقنية  �لمطلوب������ة لعمل �لفريق �ص������و�ء �

نت�جي������ة �أو مه�ر�ت  فني������ة في �لعملي�������ت �الإ

خرين  �صلوكية، ك�لقدرة على �لتو��صل مع �الآ

قن�ع وفهم �أنم�ط  و�لقدرة على �لتف�و�س و�الإ

�لتفكير �لمختلفة.

�- �لخطة:

وهي طريقة عم������ل �لفريق ويمكن و�صع 

ج�بة عن عدد  خط������ة من��صبة من خ������الل �الإ

من �لت�ص�وؤالت مث������ل: هل �صيكون لكل فريق 

ق�ئ������ده؟ هل �صيك������ون من�صب �لق�ئ������د ث�بت�ً، 

ع�ص�ء؟ م� هي  أم �صيكون ب�لتن�وب بي������ن �الأ �

�لم�صوؤولي�ت و�ل�صالحي�ت �لتي �صيتمتع به� 

�لق�ئد؟ هل �صيجتمع �أع�ص�ء �لفريق ب�صفة 

أثن�ء  منتظمة؟ م� حجم �لعمل �لذي �صينجز �

تل������ك �الجتم�ع�ت؟ وم� حج������م �لعمل �لذي 

�صينج������ز خ�رج تل������ك �الجتم�ع�������ت وب�صكل 

ف������ردي؟ وم� هو �لوقت �ل������ذي يتوقع من �أي 

ع�صو تكري�صه للفريق؟.

�صا�صية: �- تحديد �لعالقات �الأ

ال بد من تحديد �لجه�ت �لمختلفة �لتي 

ق������د توؤثر عل������ى م�صيرة عم������ل �لفريق وهذه 

�لجه�ت قد تتمثل برع�������ة �لفريق و�لعمالء 

و�ل�صرك�ء في �لعمل و�لمن�ف�صين.

�- مر�قبة �لعو�مل �لمحيطة:

�صيعمل �لفريق في �صوء عو�مل محيطة 

أق�ص�������م عمل �لمنظمة  د�خل �لمنظمة مثل �

�لموؤ�ص�ص�������ت  مث������ل  وخ�رجه�������  �لمختلف������ة 

خرى. �الأ
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مراحل بناء ونمو فريق العمل:

هـــد�ف  �الأ تحديـــد  مرحلـــة   -�

:)objectives stage(

ه������د�ف �لمطل������وب  يج������ب تحدي������د �الأ

تحقيقه������� و�لت������ي تلبي �حتي�ج�������ت محددة 

أو تح������ل م�صكل������ة كم� يج������ب �أن يتم تحديد  �

�لمك��ص������ب �لمنتظرة، وقت �إنج�������ز �لمه�م، 

خطط تق�رير �لعم������ل ومو�عيده� وتحديد 

�لمو�رد �لمطلوبة للفريق.

:)Forming stage( مرحلة �لت�صكيل -�

�أع�ص�ء  في ه������ذه �لمرحلة يح�������ول 

أنهم  �لفريق فهم طبيعة عملهم و�ل�صعور �

جزء من �لفريق وقد ي�صعرون بقلق نتيجة 

دخوله������م في ج������و عمل جدي������د يختلف 

� تع������ودو� عليه في �ل�ص�ب������ق، وتكون 
ّ
عم

معرفتهم ب�لق�ئد �صعيفة، هن� ي�أتي دور 

ق�ئ������د �لفريق وه������و �لعمل عل������ى تعزيز 

يج�بية عند �لفريق  وتدعي������م �لنو�حي �الإ

�ص��صية  وم�ص�عدتهم على و�صع �لنق�ط �الأ

�لث�بتة لهدفهم �لم�صترك وتنفيذ مه�مهم 

�لمطلوبة.

:)Storming stage( مرحلة �ل�صر�عات -�

تظه������ر �لمن�ف�ص������ة و�ل�صر�ع�������ت بي������ن 

ع�ص�������ء ويح�������ول كل ف������رد �إثب�������ت ذ�ته  �الأ

خرين لذل������ك في هذه  و�ل�صيط������رة عل������ى �الآ

�لمرحل������ة يجب �لعمل عل������ى تحديد �صلطة 

�لفري������ق ب�ص������كل و��صح من �أج������ل فهم �أكبر 

دو�ر لكل فرد في �لفريق. لالأ

�لطبيعيـــة  �لعالقـــات  مرحلـــة   -�

:)Normal Relations stage(

أنف�صهم وي�صبحون  ع�ص�ء بتنظيم � أ �الأ يبد�

خرين وي�صعرون  آر�ء �الآ أكثر �نفت�ح�ً عل������ى � �

آر�ئهم  أكب������ر ف������ي �لتعبي������ر ع������ن � ب�رتي�������ح �

فريقهم  و�إمك�ني�������ت  ط�ق�تهم  ويكت�صف������ون 

ويرون �أن �لم�ص�كل �لتي يتعر�س له� �لفريق 

تخ�������س كل �أفر�ده ويجب عليه������م �لتك�تف 

لحله�. 

:)Performing stage( د�ء �- مرحلة �الأ

يكون ق������د تطور لدى �أع�ص�ء �لفريق 

ح�ص��������س ب�ل������والء للفري������ق وي�ص�ه������م  �الإ

د�ء وتح�صينه وتطوير  �لجميع في زي�دة �الأ

نج�������ز في ج������و ت�ص������وده روح �لفريق  �الإ

أ ب�لو�صول  �لمنظ������م �لو�ع������ي �لذي ب������د�

لتحقيق �أهد�فه.

��لمكافـــاأة  �لتقديـــر  مرحلـــة   -�

:)Recognition and reward stage(

ي�ص������ل �لفري������ق لمرحلة ي�صتح������ق فيه� 

�لتقدير و�لمك�ف�أة وقد يكون ذلك على �صكل 

أو �إدر�ج ��صم �لفريق  مق�الت في �صحيف������ة �

أو �أن تكون �لمك�ف�أة م�لية ولكن  على �لمنتج �

من �ل�ص������روري �أال تتع�ر�س �أنظمة �لمك�ف�أة 

أد�ء �لفريق.  �لفردية مع دعم �
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فوائد فرق العمل:

�- �لفاعلية في حل �لم�صكالت: 

أ�صهل حاًل �إذ�  �لم�صكالت �لمعقدة تكون �

ك�ن هن�ك �أكثر من ر�أي �أو مح�ولة للو�صول 

أن�صب حل. ف�صل ت�صخي�س و� الأ

�- تبادل  �لمعلومات: 

يتن�ق������ل �أع�ص�������ء �لفريق �لذي������ن تعلمو� 

�لدعم و�لثقة ببع�صه������م �لبع�س �لمعلوم�ت 

بحري������ة  ويدركون �أهمية تب�������دل �لمعلوم�ت 

أكث������ر فع�لية،  فيم������� بينهم للعم������ل بطريقة �

أي�ص�������ً ب�التج�هين من  وتتدف������ق �لمعلوم�ت �

د�رة للفريق وب�لعك�س. �الإ

�- �تخاذ �لقر�ر�ت ب�صورة �أف�صل:

يتم �تخ�������ذ �لقر�ر�ت بن�������ء على معرفة 

آر�ء جمي������ع �أفر�د �لفريق حيث �إن كل ع�صو  �

ي�صتخل�س من وجهة نظره �لتحليلية م� يجب  

جم�ع  فر�د قر�ر�تهم ب�الإ �لقي�م به ويتخذ �الأ

في �آن و�حد وبذلك يق������ل �لوقت �لمطلوب 

نج�ز �لعمل. الإ

�- �لتعا�ن:    

�ص��صية حيث  �لتع�������ون ه������و �لف�ئ������دة �الأ

فر�د ب�لعمل مع�ً وم�ص�ندة �أحدهم  يرغب �الأ

نهم يتوحدون مع �لفريق ويريدونه  خ������ر الأ �الآ

المع�ً ون�جح�ً وبذلك تقل �لمن�ف�صة �لهد�مة 

ن يكون������و� يد�ً  ف������ر�د د�ئم������� الأ وي�صع������ى �الأ

و�حدة.

مثل للمو�رد: �- �ال�صتخد�م �الأ

أ�صك�له�  حيث يتم ��صتخد�م �لمو�رد بكل �

ء �أك�نت مو�رد م�دية  ب�صكل منتظم، و�أمثل �صو�

�أو فكرية، وذلك ب�صب������ب تك�مل �أدو�ر �أفر�د 

�لفري������ق، وو�صع م�ص�ل������ح �لفريق و�لمنظمة 

ولى. في �لدرجة �الأ

د��ر: عباء �توزيع �الأ �- تخفيف �الأ

أ�صهل  �لمه�م �لكبيرة و�لمعقدة ت�صبح �

أ�صل�������س عندم������� يتم توزيعه������� على عدة  و�

�أفر�د ب�صكل مت�ص�ٍو ح�صب �خت�ص��س كل 

فرد.

�- �لجودة:

أنه������م جزء من  ن �لع�ملي������ن ي�صع������رون � الأ

�لفري������ق ون�ص�������ط �لفريق ويرغب������ون بظهور 

فريقهم ب�أف�صل �ص������ورة في �لمنظمة لذلك 

أولوي�ت �هتم�م�تهم �لجودة و�إتق�ن  تكون من �

�لعمل ب�ل�صكل �ل�صحيح.

اأنواع فرق العمل:

�- فـــرق عمـــل �لمهـــام �لطارئـــة �حـــل 

�لم�صكالت:

أف������ر�د يعملون لمو�جهة  � وهم مجموعة 

أو �لمنظمة،  ة � م�صكلة م�  تتعر�س له� �لموؤ�ص�ص

آث�ره�، ومح�ولة  ويح�������ول �لفريق تخفي������ف �

تجنبه� في �لم�صتقب������ل مثل فرق عمل �إد�رة 

زم�ت. �الأ
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د�رة: �- فرق �لعمل ذ�تية �الإ

ه������ذ� �لنمط من �لفرق يمنح �صلطة ويتم 

تفوي�ص������ه بمه�م ك�نت حكر�ً على قمة �لهرم 

�لتنظيمي، مثل تحديد �الحتي�ج�ت �لم�لية، 

تحديد وطل������ب �لمو�رد، تنظي������م �لتدريب، 

ع�ص�ء �لج������دد، تحديد م�صتوي�ت  �ختي�ر �الأ

د�ء وقي��ص������ه ومو�جه������ة وح������ل م�صكالت  �الأ

�لتنفي������ذ، ويكون ق�ئد هذه �لف������رق مخت�ر�ً 

ب�لت�ص�ور بين �أع�ص�������ء �لفريق، وغ�لب�ً تكون 

�لقي�دة ب�لتن�وب بين �أع�ص�ء �لفريق.

�- فرق �لعمل متعددة �لمهام:

فر�د  في هذ� �لنوع من �لفرق يحتفظ �الأ

ب�أدو�رهم د�خل �لتنظيم، �إ�ص�فة �إلى دورهم 

�ص��صية للفرق متعددة  في �لفريق و�لفكرة �الأ

�لمه�م ه������ي �أن كل ع�صو يم�ر�������س مه�ر�ته 

�ص��صية، ويكر�صه�  وخبر�ت������ه من وظيفت������ه �الأ

فر�د  ل�ص�لح مهمة �لفريق، �إن جمع هوؤالء �الأ

مع بع�صه������م يوؤدي �إلى �إيج�������د لغة م�صتركة 

ق�ص�م  للعمل، ويق�صي على �لح������دود بين �الأ

د�رة  و�لدو�ئ������ر كمث�������ل نذكر فرق عم������ل �الإ

�لعلي�������، حيث تقوم هذه �لف������رق بدور حلقة 

�لو�صل بي������ن �لمنظمة و�لبيئ������ة �لخ�رجية، 

أد�وؤه� عل������ى �لمنظم������ة ككل. فمن  ويوؤث������ر �

مه�مه� تحديد �لروؤي������ة و�لر�ص�لة للمنظمة، 

�أهد�ف  تحدي������د  �صتر�تيجي������ة،  �الإ تحدي������د 

وو�جب�������ت قط�ع�������ت �لمنظم������ة �لمختلفة 

لمع�لجة �لتد�خل بينه�������، و�لق�ص�ء على �أي 

تع�ر�س.

�- فرق عمل �لتغيير:

تت�ألف من مجموعة من �لخبر�ء هدفهم 

�ص��صي هو �لتغيير وتطبيقه في �لمنظمة  �الأ

حي������ث ت�ص�عد هذه �لفرق ف������ي �لت�أثير على 

�لثق�ف�������ت �ل�ص�ئدة في �لمنظم������ة لتحقيق 

�إ�صالح�������ت م�صتم������رة في �لنت�ئ������ج بتطبيق 

�لط������رق �لحديث������ة، ويك������ون �أع�ص�������ء هذه 

نج�ح  �لف������رق مكر�صين جهودهم وقدر�تهم الإ

مهمتهم.

�- فرق تح�صين �لجودة:

يت�ص������كل �أع�ص�������ء هذ� �لن������وع من وحدة 

تنظيمية و�ح������دة، وهم يعملون على تح�صين 

نت�جي������ة، ت�صتخدمه�  أو �الإ م�صتوى �لج������ودة �

�لمنظم�ت لتح�صين �لجودة حيث تعمل هذه 

�لف������رق عل������ى تحديد مج�������الت �لعمل �لتي 

تكون بح�ج������ة �إلى تح�صين، وتجمع �لبي�ن�ت 

د�ء، وتقترح  �لت������ي تو�صح م�صتوى ج������ودة �الأ

أد�ء �لمنتج  طرق�ً جدي������دة لتح�صين ج������ودة �

و�لعملية.

�- فرق عمل �لم�صر�عات:

تت�صكل م������ن �أجل �إنج�ز م�ص������روع معين 

أو  يخ�������س �لمنظمة، مثل طرح منتج جديد، �

ت�صيي������د فرع للمنظمة. وتعتم������د على �لفهم 

ع�ص�������ء، وتتطلب �لتنظيم  �لمتب�������دل بين �الأ
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ن�صط������ة، وو�صع خط������ة تف�صيلية  �لجي������د لالأ

د�ء �لفريق. الأ

�- فرق �لعمل �الفتر��صية:

ي�صتخدم هذ� �لنوع من �لفرق ب�صكل كبير 

أن�صطته� ب�لط�بع �لدولي حيث  �صرك�ت تت�صم �

�إن ه������ذه �لفرق تنت�صر عل������ى م�صتوى دولي، 

وعل������ى م�ص�ح�ت جغر�في������ة و��صعة، ويت�صل 

�إلكتروني�ً  �أع�ص�وؤه� م������ع بع�صهم �لبع�������س 

أو �لت�ص�ور وتب�دل  لتحقيق هدف م�صت������رك، �

�لخبر�ت.

العمـــل  فـــرق  اأ�سلـــوب  اتبعـــت  �ســـركات 

والعمل التعاوني:

أه������م �لموؤ�ص�ص�������ت و�ل�ص������رك�ت    م������ن �

�لتي �تبع������ت طريقة �لعم������ل �لتع�وني وروح 

�لفريق: �صركـــة )GMC( لت�صنيع �ل�صي�ر�ت 

مريكي������ة، ��صركة   في �لوالي�������ت �لمتحدة �الأ

)TOYOTA(  لت�صني������ع �ل�صي�������ر�ت في 

�لي�ب�������ن، و�لعديد من �ل�ص������رك�ت �لي�ب�نية، 

��صركة )AMIL( للرع�ية �ل�صحية.

�ل�صحية:  للرع�ي������ة   )AMIL( �صرك������ة 

 Dr.Edson( أن�ص�أ هذه �ل�صرك������ة  �لدكتور �

أ�ص�س �صركته على  Gedoy Bueno(  وقد �
�عتق�د ر��صخ ب�أن �أهم عو�مل �لنج�ح و�لنمو 

فر�د  هو �لق������درة على ��صتغالل ق������در�ت �الأ

كبر هو تحقيق  حيث يق������ول: »�إن �لتحدي �الأ

أن� فقط، ولكن  �لحل������م،  لي�س حلمي وروؤيتي �

حلم وروؤي������ة �لمجموعة  ف������ي عقل كل فرد 

و�ص������والً �إلى �ص������وت و�ح������د، وثق�فة و�حدة 

فلنعمل بروح �لفري������ق �لو�حد بغ�س �لنظر 

أو �لمن��ص������ب ولنح�فظ على  ع������ن �لمك�نة، �

أد�ئن�«.  �

تعد �صرك������ة )AMIL( من �أكبر �صرك�ت 

�لرع�ي������ة �ل�صحي������ة ف������ي �لبر�زي������ل، وهي 

موجودة وم�صتمرة منذ ع�م )1978م( وعلى 

ن  �لرغ������م من طول م�صيرته������� تعمل حتى �الآ

بن�ص�������ط �صركة وليدة حديث������ة �لعهد بك�مل 

�لحيوية و�لن�ص�������ط، ودخله� �ل�صنوي يقترب 

من )بلي������ون دوالر �أمريكي( ومع ذلك تتمتع 

بحم��س و�صلوك �ل�صركة �لمبتدئة نف�صيهم�، 

أ�صرع �ل�صرك�ت نمو�ً ونج�ح�ً  وكذلك هي من �

مع �الحتف�ظ بمع������دل نمو 62% �صنوي�ً على 

�لرغم من �أن لديه�������  �أكثر من خم�صة �آالف 

ع�م������ل، وملي������ون عميل تخدمه������م بن�ص�طه� 

أربع دول. �لممتد على �

بم������� تتميز  )AMIL( ع������ن غيره� من 

�ل�ص������رك�ت؟ وكي������ف حققت تل������ك �لمع�دلة 

�ل�صعبة؟

1- �ختفت د�خ������ل �ل�صركة كلمة موظف 

ومدير، لتحل كلمة مع�ون ومن�صق، و�عتمدت 

�لعمل كفرق تدير ذ�ته� بعالق�ت كله� تع�ون، 

وم� على �لق�ئد �إال �لتن�صيق.
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2- �ل�صرك������ة ال تطل������ب م������ن عم�له������� 

معجز�ت خ�رقة، ولك������ن تطلب �لعمل �صوي�ً 

و�لربح �صوي�������ً، و�أي موظف ي�صتطيع �لتع�ون 

خرين فهو بطل بنظر �ل�صركة. مع �الآ

3- كل موظف ف������ي �ل�صركة يق�صى في 

�لمتو�ص������ط )18( يوم�ً �صنوي�������ً في �لتدريب، 

للتع������رف على كل م������� هو جدي������د ومو�كبة 

�لتطور.

4- �عتم������دت �ل�صرك������ة عل������ى نظ������م 

�الت�ص�������الت، وتب�دل �لمعلوم�������ت، ونظ�م 

�لح��ص������ب �لد�خلي بين جمي������ع �لع�ملين 

حيث وزع������ت �أجهزة ح��صب ف������ي �ل�صركة 

كقو�ع������د بي�ن�ت، وم�ص�������در ح�صول على 

�لمعلوم�ت.

5- يوؤمن )بونو( رئي�������س �ل�صركة بتوفير 

�لمع������د�ت �لت������ي يحت�جه� �لعم�������ل لتر�صيخ 

�لن�ص�������ط لديه������م، ويحثهم عل������ى �لتدريب 

وتعلم كل جديد ويع������زز رغبتهم بذلك كونه 

د�رة وب�لوقت نف�صه من�صق  رئي�س مجل�������س �الإ

عملي�ت �لتدريب.

6- نظ�������م �لم�ص�رك������ة �لك�مل������ة في كل 

�لق������ر�ر�ت ويتم تنظيم �جتم�������ع ربع �صنوي 

لك�فة �لمن�صقين حيث يتم �ختي�ر و�حد من 

د�رية �لتي �صدرت، ويتن�ولون  �أحدث �لكتب �الإ

م�صكل������ة في �ل�صركة، ويح�ول������ون �إيج�د حل 

من��صب من خالل �لكت�������ب، وب�لت�لي تتو�لد 

ر�ء، ومن�ق�صته�  فك�ر ويتم تب�������دل �الآ م������ن �الأ

بين ذوي �لتخ�ص�ص�ت �لمختلفة.

أ�صب�ب  أه������م � 7- �كت�صف������ت �ل�صرك������ة �أن �

ترك �لع�ملين للعمل هي عدم تدريبهم على 

�لوظ�ئ������ف �لمختلفة للقط�ع�������ت �لمختلفة، 

فق�م������ت �ل�صركة بنظ�م تب�������دل �لمو�قع لكل 

فك�ر و�لخبر�ت، ومزيد  ثالث �صنو�ت لمزج �الأ

أ �لتعلم �لم�صتمر. من �لتع�ون وتحقيق مبد�

أ  8- كذلك تق������وم �ل�صركة بتطبيق مبد�

�لت������ز�م �لموظف بمع�ملة �لعميل �لد�خلي 

و�لخ�رج������ي على ح������د �ص������و�ء، ويقوم كل 

موظ������ف برفع تقرير عن م������ورده لمجل�س 

د�رة لقي��������س ر�ص������� �لعمي������ل �لد�خلي،  �الإ

وتطب������ق �ل�صرك������ة نظ�م�ً للمك�ف�������آت بن�ء 

على ر�ص� �لعم������الء، فلم يعد �لتع�مل بين 

أنهم مجرد زمالء بل هم  �لموظفي������ن على �

�صل�صلة عمالء د�خليين.

خالق التي يجب اأن يتمتع بها ع�سو  االأ

الفريق:

مانة: �- �الأ

م�ن������ة هن� �أن يحر�س ع�صو  ونق�صد ب�الأ

أد�ء و�جبه ك�م������اًل في �لعمل  �لفريق عل������ى �

�ل������ذي ين�ط به، و�أن يخل�س لعمله و�أن يعنى 

به لبلوغ �لجودة، و�أن ي�صهر على حقوق �لن��س 

�لتي و�صعت بين يديه.
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�- �لتـــودد في �لتو��صـــل ��اللتز�م باآد�ب 

�لحديث )مهار�ت �لتو��صل(:

�لعالق�ت �لقوية بين �أع�ص�ء �لفريق هي 

أ�ص��س �صنع فريق ن�ج������ح، يت�صح ذلك جلي�ً  �

من قول بن �صت�ين:)�لعالق�ت �ل�صخ�صية هو 

�لترب������ة �لخ�صبة �لتي يخ������رج منه� �أي تقدم 

حقيقي في �لحي�ة(، ف�أ�ص��س تقدم �أي فريق 

عمل هي قوة �لعالق�ت بين �أفر�ده، ومن �أهم 

فر�د هو  م� يح�فظ ويقوي �لعالق�ت بين �الأ

�إبد�ء م�ص�عر �لود و�اللتز�م ب�آد�ب �لحديث 

فيم������� بينهم. م������ن جهة �أخرى ف�������إن �لمودة 

وم�ص�ع������ر �لتع�طف تقوي�������ن �لعالق�ت بين 

�أفر�د �لفريق، وتزي������د�ن من �لثقة و�ل�صدق 

خال�������س في �لعم������ل، و�لر�ص� عنه، مم�  و�الإ

يقوي �ل������روح �لمعنوية ويحق������ق �لجودة في 

د�ء، وهم� �أهم مظ�هر روح �لفريق.   �الأ

�- �إح�صان �لظن:

فعلى ع�صو �لفريق �أن يكون ح�صن �لظن 

بغي������ره من �أع�ص�ء �لفري������ق، و�إذ� �صمع كلمة 

أو �ته�م�ً لهم ب�������در ب�لدف�ع،  �إ�ص�������ءة عنه������م �

وهذ� موؤ�صر تم��صك �لفريق وتع�ونه.

�- بذل �لن�صيحة:

فعل������ى كل ف������رد ف������ي �لفري������ق �لمب�درة 

لت�صحي������ح �أي خط�أ ي�ص������در من �أي زميل له 

أو  على �أن ال تكون �لن�صيحة بطريقة �لتوبيخ، �

�ال�صتهز�ء، و�إنم� بطريقة �لود و�الحتر�م.

�- �ل�صبر:

فعلى كل فرد في �لفري������ق بهذه �ل�صفة 

�لثمينة حيث يج������ب عليه �أن يكون لديه من 

ق������وة �ل�صبر �لتي توؤهله لاللت������ز�م بم� �تفق 

عليه مع �لفريق حتى لو ك�ن ذلك عبئ�ً.

 جدول يبين خ�سائ�ض الفريق الفعال

تو�صيحها�لخ�صائ�ضم

يبعث �لغر�س1 و��صح�������ً  يك������ون 

�لتحدي  وروح  �لد�فعية 

نج�ز �لمهمة الإ

مكتملة �لعدد، ر�غبة في �لع�صوية2

�لعمل، تمتلك �لمه�ر�ت 

متو�ج������دة  �لمطلوب������ة، 

ومدربة وملتزمة

م�صتوي�ت �لقي�دة3 ذ�ت  ملتزمة، 

لبن�������ء  د�ء  ل������الأ ع�لي������ة 

وتوجيهه حتى  �لفري������ق 

ينجز مهمته بنج�ح

يميل �لتكوين/ �لبن�ء4 مح������دد،  م������رن/ 

�إلى تحقيق �لنت�ئج عبر 

وتكون  دو�ر  �الأ تحدي������د 

جر�ء�ت  و�الإ �لعملي�������ت 

تحت �صيطرة �لفريق

ج������ل �لخطط5 �الأ ق�صي������رة  تك������ون 

جل مبنية على  وطويلة �الأ

خ�رطة �صير للعمل محددة 

�لمع�لم ويمكن قي��صه�

تكون ن�صطة ب�لن�صبة لكل �لم�ص�ركة6

�أع�ص�ء �لفريق حتى نه�ية 

�لمهمة وي�صوده� جو من 

�لمرح و�ل�صر�حة

يك������ون مفتوح�������ً للجميع �الت�ص�ل7

ع�ص�������ء ذوي  �الأ ويك������ون 

ويتمتعون  وخبرة  معرفة 

بمه�ر�ت �ال�صتم�ع �لفع�ل 

�صئلة بفع�لية  و��صتعم�ل �الأ

)مفتوحة �أو مقفولة(
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تكون متب�دلة بين �أع�ص�ء �لثقة8

�لفريق، تع�ون وم�ص�ندة 

و�حتر�م متب�دل و�صدق 

في �لتع�مل

جم�ع9 يتم �تخ�ذ �لقر�ر�ت في �الإ

�لحرجة  �لمو�صوع�������ت 

جم�ع، خ��صة عندم�  ب�الإ

يف������رز �خت������الف �لر�أي 

ع�ص�ء �صر�ع�ً بين �الأ

روح �لُملكية10 م�صترك������ة،  تك������ون 

في  م�ص�ركة  ��صتثم�رية، 

م�صوؤولية �لتنفيذ للمه�م 

و�لقر�ر�ت

يكون ن�صط�������ً بين جميع �لتع�ون11

�أع�ص�ء �لفريق

تمنح مك�ف�������آت من��صبة، �لتقدير12

متك������رر  وتقدي������ر 

روتيني������ة  و�حتف�������الت 

نج�ز�ت ب�لنج�ح�ت و�الإ

�صالحي�������ت �ل�صالحية/ �لتمكين13 توفي������ر 

)تفوي�س( ك�فية لتمكين 

�إنه�ء مهمته  �لفريق من 

بنج�ح

الخدمـــات  فـــي  العمـــل  فريـــق  اأهميـــة 

ن�سانية: نتاجية واالإ االإ

ر�ص�������د �لجمع������ي خدم�������ت  يق������دم �الإ

�إر�ص�دي������ة ف������ي جمي������ع مج�������الت �لحي�ة 

�ل�صحية و�لنف�صية و�لتربوية و�الجتم�عية 

وغيره�، وهو ف������ي �أهميته و�أهد�فه يتفق 

ر�ص�د �لنف�صي �لف������ردي في تقديم  م������ع �الإ

�لم�ص�ع������دة للفرد كم������� للجم�عة من �أجل 

ر�ص�دي �لذي ج�ءت من  تحقيق �لهدف �الإ

أ�ص�������رت �لعديد من  �أجل������ه �لجم�عة. وقد �

�لدر��ص�ت منه�:

- (Thompson, et al.; 2004).
-  (Jacobs, et al.; 2002).
- (Bates & Goodman, 1986). 

مور  ر�ص�د �لجمعي في �الأ �إلى �أهمي������ة �الإ

�لرئي�صية �لت�لية: 

ر�ص�د �لجمعي:  ف������ر�د في �الإ - تف�عل �الأ

ونعن������ي به �لتف�عل بي������ن �أع�ص�ء �لمجموعة 

ر�ص�دية بهدف تحقيق �لم�ص�ركة و�الندم�ج  �الإ

و�لتوح������د في �لن�ص�ط �الجتم�عي. وي�صترك 

ر�ص�دية في ��صتعر��س  �أع�ص�ء �لمجموعة �الإ

ح������د�ث �لحي�تي������ة ل������كل منه������م، و�إظه�ر  �الأ

�لتف�عل.

- �لفاعليــــة: بحي������ث يتمك������ن �لمر�صد 

�لنف�ص������ي من تلبي������ة ح�ج�������ت �لعمالء في 

ر�ص�دية �لو�ح������دة. و�إي�ص�ل  �لمجموع������ة �الإ

�لخدم�������ت ل������كل و�حد منه������م. وفي وقت 

قي��صي ن�صبي�ً.

- موقــــف �لمجموعــــة: ف�لمو�قف �لتي 

ر�ص�دية ت�ص�عد  أف������ر�د �لمجموعة �الإ تجمع �

ف������ر�د عل������ى تطوي������ر نوع م������ن �لعالقة  �الأ

ر�ص�دي������ة فيم� بينه������م. وتلعب دور� ه�م�  �الإ

في تطوير �صخ�صي�تهم من خالل م� ي�صمى 

بك�صف �لذ�ت Self – Disclosure   و�إن 

هذه �لعالقة ت�ص�عد على من�ق�صة م�صكالت 

أكب������ر. وتحقيق نوع من  ع�ص�������ء بحرية � �الأ

�العتم�دية �لمتب�دلة بينهم.
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ر�ص�������د  - �لنمـــو �ل�صخ�صـــي: يحق������ق �الإ

أف������ر�د  �لجمع������ي �لنم������و �ل�صخ�ص������ي بي������ن �

فر�د  �لمجموع������ة. حي������ث يج������د ه������وؤالء �الأ

�لظروف �الجتم�عي������ة و�لبيئية �لتي ت�صمح 

لهم ��صتغ������الل �لط�ق�ت �لتي يمتلكونه� مثل 

�لط�قة �لج�صمي������ة و�لنف�صية و�لعقلية ب�صكل 

طبيعي لحل م�صكالتهم.

- تح�صين د�فعية �لم�صتر�صد: ومن خالل 

ر�ص�دية يجد  م�ص�ركة �لفرد في �لمجموعة �الإ

ت�صجيع�ً لك�صف �لمزيد من م�ص�عره و�أفك�ره 

�ل�صلبي������ة �أو غير �لمرغوب������ة �لتي لم ي�صتطع 

ك�صفه������� في حي�ته �لع�م������ة. على �لرغم من 

�أن ك�صف هذه �لخبر�ت ي�صكل مرحلة مهمة 

لمو�جهة م������� يحملونه م������ن م�ص�عر و�أفك�ر 

أكثر و�قعية. �صلبية بطريقة �

- �لخبـــرة �لعموميـــة: �إن وج������ود �لفرد 

ف������ي جم�ع������ة يحقق ل������ه �كت�ص�������ف خبر�ت 

أنهم لي�صو� �أقل منه خبرة ودر�ية  خري������ن و� �الآ

مم� ي�ص�عد في تحقيق �لم�ص�ندة �النفع�لية 

لم لديه. و�لحد من م�ص�عر �الأ

- �بتـــكار �جهـــات نظر جديـــدة: ويمكن 

للمر�صد �لنف�صي تقديم وجه�ت نظره ووجه�ت 

خرين وطرح �لبد�ئ������ل في �لق�ص�ي�  نظ������ر �الآ

ر�ص�دية.  �لتي يطرحه������� د�خل �لمجموعة �الإ

من خالل ��صتخد�م������ه �إ�صتر�تيجي�ت معينة 

ك�لع�صف �لذهن������ي Storm brain مثاًل، 

ر�ص�دية  ع�ص�ء �لمجموع������ة �الإ مم������� يحقق الأ

مزيد�ً من �لخبر�ت �له�مة �لتي يفيدون منه� 

في حل م�صكالتهم.

- �النتمـــاء: تحدث علم�ء �لنف�س كثير�ً 

حول ح�جة �ل�صخ�س �إلى �النتم�ء �لتي يمكن 

�أن تتحقق له من خالل �ن�صم�مه للجم�عة، 

ر�ص�دية  و�لتي تعتبر �أكثر ميز�ت �لمجموعة �الإ

�أهمية ب�لن�صبة لهم.

تحق������ق  �لمهـــار�ت:  علـــى  �لتـــدرب   -

ر�ص�دية للف������رد فر�صة �لتدرب  �لجم�ع������ة �الإ

على مه�ر�ت و�صلوكي�ت يتم تطبيقه� الحق�ً 

في مو�قف �لحي�ة �لحقيقية. ك�لتدرب على 

�إج������ر�ء �لمق�بالت، ومو�جه������ة �لم�صوؤولين، 

خرين، و�لتحدث معه������م، �إلى غير ذلك  و�الآ

من �ل�صلوكي�������ت �لتي ربم� لم يكن �ل�صخ�س 

قد تدرب عليه� من قبل.

�لجم�ع������ة  وف������ي  �لبديـــل:  �لتعلـــم   -

ر�ص�دية يتو�فر لدى �ل�صخ�س فر�صة �صم�ع  �الإ

�صغ�ء �إليهم �لتي  خرين و�الإ هموم وم�ص�كل �الآ

قد تت�ص�به مع همومه وم�صكالته. مم� يجعله 

أكث������ر وعي�������ً لم�صكالته ويحد م������ن مخ�وفه  �

ره ب�أحو�لهم وح�له و�لبحث عن  ويزد�د تب�صّ

حلول م�صتركة لم�صكالتهم.

- �لتغذيـــة �لمرتـــدة: ويتلق������ى �أع�ص�������ء 

�لمرتدة  �لتغذي������ة  ر�ص�دي������ة  �الإ �لمجموع������ة 

�لق�دمة من �صخ�س و�ح������د ومعرفة و�صم�ع 
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خرون عن������ه، بحيث ي�صمح لهم  م������� يقوله �الآ

�إظه�������ر م�ص�عرهم و�أفك�ره������م نحو بع�صهم 

ر�ص�������د �لجمع������ي في  �لبع�������س، ويعم������ل �الإ

ع�ص�ء �لح�صول على �لمعلوم�ت  م�ص�عدة �الأ

أنف�صهم، و�كت�ص�ب �لمه�ر�ت �الجتم�عية  عن �

خرين �لخ��صة ب�لتع�مل مع �الآ

- تقريــــب �لحيــــاة �لو�قعيــــة: تمث������ل 

م�صّغرة  �ص������ورة  ر�ص�دية  �الإ �لمجموع������ة 

لمجتم������ع كبي������ر بحي������ث ي�صب������ح موقف 

أو  �لجم�ع������ة بدي������اًل موؤقت�������ً للمجتم������ع �

أو للموؤ�ص�ص�ت  أو لمك�ن �لعم������ل. � للع�ئلة �

أو �لمد�ر�������س، وم������ن خ������الل م������� ي�صود  �

�لجم�ع������ة من من�������خ م������وؤ�ت، يمكن معه 

تحديد ومن�ق�صة �النفع�الت و�التج�ه�ت 

ن�ص�ن������ي، ومو�جهة �لخوف  و�ل�صل������وك �الإ

و�لغ�صب و�ل�صك و�لقلق و�لغيرة، وتحقق 

هد�ف �لتي م������ن �أجله� ج�ء  ب�لت�ل������ي �الأ

ر�ص�دية. فر�د �إلى �لمجموعة �الإ �الأ

- �اللتــــز�م/ �لتعهــــد: �اللت������ز�م ب�لعمل 

و�لتعهد بتنفي������ذه �إم�م �أع�ص�������ء �لجم�عة 

ر�ص�دية يكون�������ن �أقوى بكثير مم� لو ك�ن  �الإ

ه������ذ� �اللت������ز�م و�لتعهد قد جري������� ب�صكل 

منفرد، بحي������ث يلقى �لتعهد و�اللتز�م �أم�م 

خرين وتوقع�تهم منه  �لجم�ع������ة م�ص�ندة �الآ

و�لرغبة في ع������دم �لتخلي عن �لمجموعة 

ر�ص�دية. �الإ

ر�ساد النف�سي الجمعي: اأهداف االإ

 لقد �ص�غ كوري  )Corey 1982(، عدد�ً 

ر�ص�د �لجمعي  هد�ف �لتي ي�صع������ى �الإ من �الأ

ر�ص�دية: �إلى تحقيقه� في �لعملية �الإ

خرين. - تعلم كيفية �لثقة ب�لنف�س وب�الآ

- زي�دة معرفة �لذ�ت.

و�لم�ص������كالت  �لح�ج�������ت  معرف������ة   -

�لم�صتركة لدى �أع�ص�ء �لجم�عة.

- زي�������دة تقبل �لذ�ت، و�لثق������ة ب�لذ�ت، 

و�حتر�م �لذ�ت مم� ي�ص�عد في �لتو�صل �إلى 

روؤية جديدة له�.

- �إيج�������د ط������رق بديل������ة للتع�م������ل م������ع 

تط������ور �لم�ص������كالت �لع�دي������ة. وح������ل بع�س 

�ل�صر�ع�ت.

أكثر �إدر�ك�ً ب�الختب�ر�ت  - ي�صبح �لفرد �

مم� ي�ص�عد في عمل �ختب�ر�ت �صديدة.

- و�ص������ع خط������ط خ��صة لتغيي������ر بع�س 

�ل�صلوكي�ت. ومت�بعة تلك �لخطط. 

- تعلم مه�ر�ت �جتم�عية جديدة.

أكث������ر ح�ص��صية نحو  - ي�صب������ح �لف������رد �

خرين وم�ص�عرهم. ح�ج�ت �الآ

خرين ب�هتم�م  - تعل������م كيفية مو�جهة �الآ

و�صدق و�صر�حة.

- �البتع�������د عن مج������رد تحقيق توقع�ت 

خرين وتعلم �لتع�ي�������س مع توقع�ت �لفرد  �الآ

نف�صه.
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- ��صتك�ص�������ف �لفرد لقيم������ه. ومح�ولة 

مر. تعديله� �إذ� لزم �الأ

ر�سادية: ومن �سروط المجموعة االإ

- فر�ص������ة �لم�ص�رك������ة: عل������ى �أع�ص�ء 

ر�ص�دي������ة �أن تك������ون لديهم  �لمجموع������ة �الإ

ن�صطة  فر�صة �لمب�������درة و�لم�ص�ركة في �الأ

ر�ص�دية  �لتي ينفذه� �أع�ص�ء �لمجموعة �الإ

وكذلك فر�صة �تخ�ذ �لقر�ر. وعلى �لمر�صد 

ت�صجي������ع �أع�ص�ء �لمجموع������ة على تطوير 

قدر�تهم ف������ي تف�علهم م������ع �لمجموعة. 

أ�ص��صي�ً من �أجل �لنمو  فذلك يمثل �صرط�ً �

و�ل�صع������ور ب�������أن م�صدر �لتهدي������د لهم قد 

ز�ل.

- حريــــة �لتو��صــــل: وم������ن �ل�ص������روري 

ر�ص�دية  فر�د �لمجموعة �الإ �إت�حة �لفر�صة الأ

لتحقي������ق حري������ة �لتو��ص������ل. و�ل�صم�ح لهم 

ب�الت�ص�������ل بع�صه������م ببع�������س م������ن �أج������ل 

�لم�ص�ع������دة ف������ي تحقيق نوع م������ن �لتف�عل 

يج�ب������ي بينه������م. وتطوير فه������م متب�دل  �الإ

ع�ص�ء، وتمكينه������م من �لتعبير عن  بي������ن �الأ

م�ص�عرهم و�أفك�رهم �لحقيقية. و�إذ� ك�نت 

هن�ك حو�جز تعيق �أع�ص�ء �لمجموعة من 

حرية �لتو��صل فيم� بينهم، ف�إن ذلك يمنع 

حل �ل�صر�ع�������ت �ل�صخ�صية. وتنمو لديهم 

�تج�ه�ت عد�ئية. 

أكثر  - �الهتمـــام �لم�صترك: �إن من �

ر�ص�دية  عو�مل نج�������ح �لمجموع������ة �الإ

هي في وجود �هتم�م�ت م�صتركة بين 

�أع�ص�ء �لمجموعة و�صعور كل �صخ�س 

ف������ي �لمجموعة ب�������أن م������� ي�صدر عن 

�أي و�حد منهم م������ن �أفك�ر و�تج�ه�ت 

وم�ص�ع������ر، �إنم������� يرتب������ط بم�ص�ع������ره 

أو م�صكلته. وعندم� يكت�صف  أف������ك�ره � و�

�أع�ص�������ء �لمجموع������ة وج������ود �هتم�م 

م�صترك بينه������م �صوف يعطون �هتم�م�ً 

أكث������ر لموقف �لمجموع������ة. وي�أخذون  �

�لموقف بجدي������ة �أكبر. و�صوف يعملون 

على تطوير �لعالقة فيم� بينهم ب�صكل 

�أف�صل.  

- بيئـــة م�صاعـــدة: ويج������د �أع�ص�������ء 

�لمجموعة بيئة �آمنة لي�س فيه� تهديد، 

وي�صع������رون فيه� ب�أنهم مقبولون كم� هم 

أو  بغ�س �لنظر ع������ن طبيعة م�ص�عرهم �

�صلوكي�ته������م. بيئة يج������د فيه� كل ع�صو 

�آخرين ي�ص�ركون������ه م�ص�عره  أ�صخ��ص�������ً  �

وم�صكالته، د�عمة له نف�صي�ً و�جتم�عي�ً. 

وتوفر له ظروف�������ً من��صبة كي يقول م� 

يري������د قوله. ويعبر عم������� يريد �أن يعبر 

أو لوم من  عن������ه دون خوف من عق�������ب �

�أحد.
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كاتبة ومترجمة. ❁

الطبع والتطبع
ن�سانية إية الإية الإ ية السية الس سخ�سخ� خ�سخ�س سكيل ال�سكيل ال� كيل ال�سكيل ال�س سهميتهما يف ت�سهميتهما يف ت� واأ

هبة اهلل الغالييني

❁

هناك جدل طال اأمده في علم النف�س 

ي������دور حول الطب������ع والتطب������ع. فعند اأحد 

طرفي الن������زاع يوج������د اأ�صح������اب النزعة 

يعتقدون  الذي������ن   Nativism الفطري������ة 

ان������ي موجه في الغالب صان������ي موجه في الغالب صان������ي موجه في الغالب  صن�صن� إلوك الإلوك الإ لوك الصلوك الص ص ال�ص ال� نَّ
اب������اب������اأ

سه بع�������سه بع�������س المعطيات  ه بع�������صه بع�������ص ص م������ا تفر�ص م������ا تفر� م������ن خالل

م������ى بالطبيعة، وهم صم������ى بالطبيعة، وهم صم������ى بالطبيعة، وهم  صو ما ي�صو ما ي� أ البيولوجي������ة، ا

يئ������اصيئ������اصيئ������اً ما يمكن اأن  صن هناك �صن هناك � ي�ص������رون على اأ

انية« هو صانية« هو صانية« هو  صن�صن� إنطل������ق عليه لقب »الطبيع������ة الإنطل������ق عليه لقب »الطبيع������ة الإ

اط. صاط. صاط.  صا�س الغريزي للتفكير والن�صا�س الغريزي للتفكير والن� ا�س الغريزي للتفكير والن�صا�س الغريزي للتفكير والن�ص ص�ص� بمثابة الأ

ع������ر صع������ر صع������ر اأ�صحاب ه������ذه الوجهة الفطرية  ص ي�ص ي� لولول
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في النظ������ر بالحيرة اأمام الف������روق الفردية 

نها  الموج������ودة بي������ن الكائنات الب�شري������ة لأ

إي اإلى عملية  إي  أ إرجاعها اإلى الوراثة، ا إرجاعها  إيمك������ن اإ إيمك������ن 

ارمة تق������وم ب�شكل غير متعمد شارمة تق������وم ب�شكل غير متعمد شارمة تق������وم ب�شكل غير متعمد  شبيولوجية �شبيولوجية �

انتاج التباين في الجينات. انتاج التباين في الجينات. اأما عند الطرف  اباباإ

خر فيوجد البيئيون الذين يعزون الدور  الآ

انية شانية شانية  شن�شن� إية الإية الإ ية الشية الش شي في ت�شكي������ل ال�شخ�شي في ت�شكي������ل ال�شخ� ي في ت�شكي������ل ال�شخ�شي في ت�شكي������ل ال�شخ�ش شالرئي�شالرئي�

حداث التي تقوم بت�شكيل الحياة منذ  اإلى الأ

أو الوقائع  حداث ا ��اد، وهذه ال���اد، وهذه ال���اد، وهذه الأ �لحظة المي����لحظة المي���

اني. شاني. شاني.  شن�شن� إه������ي التي تعزز ارتق������اء الف������رد الإه������ي التي تعزز ارتق������اء الف������رد ال

وبما اأن بع�ض الخبرات عامة و�شائعة عبر 

االثقافات وعب������ر التاريخ، فاالثقافات وعب������ر التاريخ، فاإن ثمة عمليات 

معرفية واأفعالً معينة عالمية و�شائعة، ومن 

هل شهل شهل  شنها فطرية. وي�شنها فطرية. وي� اطح وكاطح وكاأ طح وكشطح وكش شثم تبدو على ال�شثم تبدو على ال�

ف������راد اإلى التنوع  اختاختاف بين الأ اإرج������اع ال

ية شية شية  ش������ح في البيئات الطبيعية وال�شخ�ش������ح في البيئات الطبيعية وال�شخ� ������ح في البيئات الطبيعية وال�شخ�ش������ح في البيئات الطبيعية وال�شخ�ش شالوا�شالوا�

نا في حاجة شنا في حاجة شنا في حاجة اإلى القول  شجتماعي������ة. ول�شجتماعي������ة. ول� وال

أو الوراث������ة  ��اف الطب������ع والتطب������ع، ���اف الطب������ع والتطب������ع، ���اف الطب������ع والتطب������ع، ا �ن خ����ن خ��� اإ

فة ذاتها. شفة ذاتها. شفة ذاتها.  شف قدي������م قدم الفل�شف قدي������م قدم الفل� اوالبيئة، خاوالبيئة، خا

اط������ون وديكارت كاط������ون وديكارت كاهما اأن  افافا لقد اعتقد اأ

ك بع�ض شك بع�ض شك بع�ض  شف������كار فطرية، بينما تم�شف������كار فطرية، بينما تم� بع�ض الأ

مبيريقيين مث������ل لوك وهيوم  ف������ة الشف������ة الشف������ة الأ ش�ش� االفاالفا

أ، مثل لوح اأردواز خال، تقوم  اباباأن العقل يبدا

ضالخبرات البيئية بالنق�ضالخبرات البيئية بالنق�ض عليه. 

ضلن يداف������ع معظم علم������اء النف�ضلن يداف������ع معظم علم������اء النف�ض اليوم 

عن اأي من هذي������ن التجاهين المتطرفين، 

ن على  ن�ص�ني ينظر �إلي������ه �الآ ف�ل�صل������وك �الإ

أنه د�لة ل������كل من �لطبع و�لتطبع. و�ل�صوؤ�ل  �

�لم�ص������روع لي�������س ه������و م������� �إذ� ك�ن �لطبع 

أو �لتطب������ع ه������و �لذي يح������دد �ل�صلوك، بل  �

هو كي������ف يتف�عل كل من �لطب������ع و�لتطبع 

�أهميتهم������� �لن�صبية ف������ي ت�صكيل  وم�ه������ي 

ن�ص�نية. وه������ذ� �لت�ص�وؤل ذو  �ل�صخ�صي������ة �الإ

بد�ع و�لقي�دة. فبع�س  �أهمية خ��صة لفهم �الإ

�لن��س يعتقدون �أن �لعبقري »يولد« و�لبع�س 

أنه »ي�صن������ع«. ولعل �لحقيقة  خر يعتقد � �الآ

توج������د في تركي������ب معين منهم�������. و�إحدى 

طر�ئق �إلق�ء �ل�صوء على هذه �لق�صية هي 

�أن نفح�������س �لعو�مل �لتي توؤثر على �لتطور 

�لمبكر للعب�قرة.

�سرية:  �سرات االأ الموؤ

ج�������ء كثي������ر مم������� نعرفه ح������ول طفولة 

�لم�ص�هي������ر من ذلك �لجه������د �لعلمي �لذي 

ق�م به فكتر وميل������درد غورت�صل »1962م«. 

فقد ق�م ه������ذ�ن �لب�حث�������ن بدر��صة �ل�صير 

أربعمئ������ة من ق�دة  كثر م������ن � �ل�صخ�صي������ة الأ

�لق������رن �لع�صري������ن ومبدعي������ه، وق�م� ب�صبر 

�صخ��س مو�صع  أغ������و�ر �لحي�ة �لمبك������رة لالأ �

�لدر��ص������ة، لتبين م� �إذ� ك�نت هن�ك مو�قف 

أ�صرية ومدر�صي������ة معينة تدعم  أو �أح������د�ث � �

أ�صي�ء مثل:  تط������ور �لعبقرية، وق�م� بفح�س �
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ع�ق�������ت �لج�صدية، و�ل�صدم�ت �لمبكرة،  �الإ

�صرية و�لبيوت �لمت�صدعة  و�ال�صطر�ب�ت �الأ

ب�ء  مه�ت �لم�صيطر�ت، و�الآ �جتم�عي�������ً، و�الأ

�لمت�صلب������ون، و�التج�ه�ت نحو �لتعليم في 

فع�������ل تج�������ه �لمدر�صة  �لمن������زل، وردود �الأ

و�لمعلمي������ن. وف������ي عمل الحق ق�������م هذ�ن 

�لب�حث�ن بفح�س �أكثر من ثالثمئة �صخ�صية 

أي�من�،  من �ل�صخ�صي�ت قريبة �لعه������د �إلى �

أبع�د  و�أ�ص�ف������� بع�س �لبنود �إل������ى مجموعة �

�ل�صي������رة �ل�صخ�صية �لتي �هتم������� بدر��صته� 

ح�ص�ئية  من قب������ل، و�أجري� �لمع�لج�������ت �الإ

�لمن��صبة.

ترتيب الميالد:

هن�ك مبرر نظري ق������وي يجعلن� ننظر 

�إلى ترتيب �لميالد ب�عتب�ره متغير�ً يمكن �أن 

يف�صر ظهور �لعبقرية. ف�إذ� ك�ن لنمط معين 

بد�ع  �صرية �أن يقوم بتعزيز �الإ في �لخلفية �الأ

أو �لقي�دة، ف�أغل������ب �لظن �أن هذه �لخلفية  �

�صرة. ف�إذ� ك�نت  ي�ص�رك فيه�، كل �أطف�ل �الأ

عو�م������ل �لمركز �القت�ص�������دي و�الجتم�عي 

ب�ء  �لمرتف������ع، وبيئة �لمن������زل �لمحفزة، و�الآ

�لن�به������ون مثاًل، كله� متغي������ر�ت ت�ص�هم في 

تكوين �لعبقرية، فال بد �أن يح�صل كل طفل 

من �أطف�ل ع�ئلة كتلك على فر�صة م�ص�وية 

لبقية �أخوته في �لنج�ح، لكن، كم من �لن��س 

أو رمبر�نت  �صم������ع عن �أخوة و�أخو�ت لب�������خ �

أو  أو د�رون، � أو دي������ك�رت، � أو �صيرف�نت�������س � �

غ�ن������دي، �أو �صن ي�ت �صن؟ ل������م يكن �أحد 

من هوؤالء �لعب�قرة طف������اًل وحيد�ً، وهن�ك 

دون �ص������ك �إخوة ك�نو� من �لم�ص�هير، فمثاًل 

 Bernoulliبرنول������ي وج�������ن  هن�ك ج�ك 

�للذ�ن طور� ح�ص�������ب �لتف��صل  و�لتك�مل، 

 miere August و�أوج�صت ولوي�س لومبير

Louis Lu &-  ر�ئ������د� �صن�عة �ل�صينم�، 
 Orville & Wibur و�أورفيل وولبر ر�يت

Wright �لل������ذ�ن �خترع� �لط�ئرة ويتكون 
كل زوج من هوؤالء من �ثنين من �لمتع�ونين 

نت�ج. وهن�ك ندرة و��صحة فيم� يتعلق  في �الإ

ب�لح�������الت �لت������ي يندفع فيه� �أخ������و�ن بقوة 

ون�ص�ط في م�ص�رين مختلفين من م�ص�ر�ت 

خوين جيم�س )وليم  �لعظمة. ففيم� عد� �الأ

�لفيل�ص������وف وع�لم �لنف�������س، وهنري ك�تب 

خوين فيبر )�إيرن�صت ه�ينرينج  �لرو�ية(. و�الأ

�لف�صيولوجي�،  ع�لم   Ernest Heinrich
وفلهلم �إدو�رد Wilhelm Eduard ع�لم 

�لفيزي�������ء( من �ل�صعب تم�م�ً �أن نجد �أمثلة 

لهذه �لح�الت.

يف�ص������ر ترتي������ب �لميالد �إلى ح������د بعيد 

خوة  �صب�������ب �لت������ي من �أجله������� ال ي�صل �الإ �الأ

�إل������ى م�صتوى �ل�صهرة نف�ص������ه. وقد �أو�صحت 

طف�ل  �لدر��ص�ت �لتي تن�ولت �لم�ص�هير �أن �الأ
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والد �لذكور  ب������ك�ر )جمع بكر(، وخ��صة �الأ �الأ

طف�ل  نج�ز �أكثر من �الأ منهم، يميلون �إلى �الإ

�لمت�أخري������ن في ترتي������ب والدتهم، وقد وجد 

بك�ر،  فر�ن�ص�س غ�لتن )1874م( �أن ن�صبة �الأ

بن�ء �لوحيدين بي������ن �لعلم�ء و�لم�ص�هير  و�الأ

ه������ي ن�صبة كبيرة بدرج������ة ال يمكن �إرج�عه� 

أب������د�ً �إلى �لم�ص�دفة. وق������د تو�صل ه�فلوك  �

)1904م(    Havelock Ellis �إلي�������س 

 A ف������ي »در��صة حول �لعبقري������ة �لبريط�نية

study of British Genius �إلى �لنت�ئج 
�لتي �صبق �أن تو�صل �إليه� غ�لتن نف�صه�، لكنه 

بك�ر للتفوق، معقود  أي�ص�ً �أن مي������ل �الأ �أظهر �

للن�ص�������ء مثلم� هو معق������ود للرج�ل وفي غير 

ألي�س تعدياًل  أي�ص�ً. و�أ�ص�ف � �لن�ص�ط �لعلمي �

�صغ������ر يتفوق على  آخ������ر، ه������و �أن �لطفل �الأ �

�صغر  و�صط، و�إن لم يتمتع هذ� �الأ �لطف������ل �الأ

كبر من تفوق. وقد وجد �آل  بم������� يتمتع به �الأ

غورت�ص������ل �أن 30% من �لعين������ة �لتي در�صوه� 

و�لتي تكونت من 314 م������ن م�ص�هير �لقرن 

ب������ك�ر، و 16% منهم  �لع�صري������ن ك�ن������و� من �الأ

طف�ل  طف�������ل �لوحيدين، و27% من �الأ من �الأ

و�صط،  �صغر، و26% فقط من فئة �لطفل �الأ �الأ

 .Goertzel Goertzel & Goertzel(
بك�ر �أعلى ب�صكل  1978(. لقد ك�نت ن�صبة �الأ

النظير له مق�رنة بجمهور �لعينة ككل، يليهم 

�صغر. طف�ل �الأ في ذلك �الأ

بك�ر �لقمة في كل مج�ل من  ال يمثل �الأ

مج�������الت �لن�ص�ط ففي عين������ة �آل غورت�صل 

بك�ر �لذين ه������م �أي�ص�ً  نج������د �أن تمثي������ل �الأ

آب�ئهم، هو تمثيل �صعيف في ميد�ن  وحيدو �

و�صط  �ل�صي��ص������ة بينم� تميل فئ������ة �لطفل �الأ

�إلى �لبروز ب�صكل ملمو�س بين �ل�صخ�صي�ت 

أ�ص�رت در��صت�ن  � �ل�صي��صية �لمع��صرة. كم� 

��صتخدمت������� عين�ت مختلفة �إل������ى �أن �لثو�ر 

بك�ر. يغلب �أال يكونو� من �الأ

ليات التطورية النوعية التي  ماهي االآ

ثـــر مـــن خاللهـــا ترتيـــب الميـــالد داخل  يوؤ

نجاز؟ �سرة على االإ االأ

ج�بة على هذ� �ل�صوؤ�ل حتى   لم تتم �الإ

ن �إج�ب������ة مقنعة تم�م�������ً. فقد �أظهرت  �الآ

�لبحوث �لتي تن�ول������ت عين�ت مع��صرة �أن 

ترتي������ب �لمي������الد يرتبط بكل م������ن �لذك�ء 

بك�ر  و�لتح�صي������ل �لدر��صي فلم�ذ� يكون �الأ

وفي �لم��صي  أو �أف�صل تعلم�ً؟ كثير�ً ̧  �أذكى �

�صرة توجه مو�رده� �لمحدودة من  ك�نت  �الأ

ول كنمط حديث من �أنم�ط  �أج������ل �البن �الأ

حق �لبكورة Primogeniture. ف�لطفل 

كب������ر فقط هو �ل������ذي قد يذه������ب �إلى  �الأ

�لج�مع������ة . ومع ذلك ف�������إن ترتيب �لميالد 

قد اليوؤثر عل������ى �لتطور �لعقلي قدر ت�أثير 

�صرة،  أف������ر�د �الأ �لعالق�������ت �ل�صخ�صية بين �
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و�لنتيج������ة �لت������ي فحو�ه������� �أن �ل�صي��صيين 

و�صط،  يحتمل �أن يكونو� من فئة �لطفل �الأ

�أكثر مم� يحتمل �أن يكونو� من فئة �لطفل 

�لوحي������د نتيجة تتف������ق مع ه������ذه �لفكرة. 

آب�ئهم ربم� يفتقدون تلك �لخبرة  فوحيدو �

�لتي يمكن �كت�ص�به� من خالل �لتف�عالت 

طف�ل من فئة  خ������وة. �أم� �الأ �ليومية مع �الإ

و�ص������ط« ب�صف������ة خ��صة فقد  »�لطف������ل �الأ

يكت�صبون خب������ر�ت كثيرة خ��صة ب�لتف�و�س 

و�لتو�ص������ط و�إيج�د �لحل������ول �لو�صط م�بين 

�إخوتهم �لكب�ر و�ل�صغ�ر.

ق������د اليرتبط مي������ل �أ�صح�������ب �لنزعة 

طف�ل �لمت�أخرين  ن يكونو� من �الأ �لثورية الأ

ف������ي والدتهم بترتيب �لميالد بقدر �رتب�طه 

بحجم �لع�ئلة. فمن �لو��صح �أن �لمولودين 

أ�صر كبيرة.  �أخير�ً، كثي������ر�ً م�يولدون ف������ي �

 Matossian وقد و�صع م�تو�صي�ن و�صيفر

Schaefer & ع�������م 1977م نظرية مثيرة 
لالهتم�م حول جذور �لثورة، ووفق�ً لوجهة 

�صر �لكبيرة تتميز بدرجة  نظرهم�������، ف�إن �الأ

كبي������رة م������ن �ل�صر�ع�������ت و�لتوت������ر�ت في 

خو�ت  خوة و�الأ �لعالق�ت �ل�صخ�صية، بين �الإ

من ن�حي������ة، وبين �لو�لدي������ن وذريتهم� من 

ن�حي������ة �أخرى. ويوؤدي ه������ذ� �لتوتر �لع�ئلي 

ب و�البن، �إلى  �لد�خل������ي، خ��ص������ة بي������ن �الأ

تكوين �تج�ه�ت تمرد لدى �البن، و�لنتيجة 

قد تك������ون �ن�صم�م������ه �إلى �لق������وى �لثورية 

عندم� يظهر �لموق������ف �ل�صي��صي �لمن��صب 

لذلك. وتتنب�أ هذه �لنظرية، على �لرغم من 

�أن م�تو�صي�ن و�صيفر لم يقوال ذلك تحديد�ً، 

ب�أن �أ�صح�ب �لنزع������ة �لثورية �صيكونون من 

طف�ل �لمولودين �أخير�ً، وخ��صة من  فئة �الأ

�صرة، ولي�س ترتيب  �لذكور، وبم� �أن حجم �الأ

�لميالد هو �لع�م������ل �لح��صم هن�، ف�إن غير 

�أخ م������ن �لع�ئلة نف�صه������� يمكن �أن ي�صبح من 

�لثوريي������ن، فمثاًل نج������د �أن فيديل ك��صترو، 

ب �ل�صبعة  أبن�ء �الأ �البن �لخ�م�س من بي������ن �

ق������د لحق به �أخ������وه ر�وؤول ف������ي ثورته �لتي 

�أط�حت ب�لح�ك������م ب�ت�صت�، كذلك �لتحق كل 

أولي�نوف ن�ث في ع�ئلة � خوة �لذكور و�الإ �الإ

Ul-  yanov  ب�لحركة �لثورية في رو�صي�. 
كبر لتخطيطه الغتي�ل  أع������دم �البن �الأ وقد �

�لقي�صر. �أم� �لطفل �لث�لث من حيث ترتيب 

�لميالد فقد ق�د ثورة �لبال�صفة نحو �لن�صر 

متخذ�ً ��صم�ً م�صتع�ر�ً هو لينين.

بوين: فقد االأ

م�������ت و�لد لينين بينم������� ك�ن لينين في 

�صنو�ت �لمر�هقة، وفقد بيتهوفن �أمه عندم� 

ك�ن في �ل�ص�د�صة ع�صرة من عمره، وعندم� 

بلغ �لث�منة ع�صرة طرد و�لده من مدينة بون 

ب�صبب �إدم�نه على �لكحول و�أ�صبح بيتهوفن 
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أ�صرته. و�أ�صبح ن�بليون ع�ئاًل  م�صوؤوالً ع������ن �

�صرته في �صن �لخ�م�صة ع�صرة عندم� م�ت  الأ

أبوه، وفقد يوليو�س قي�صر و�لده في �لعمر  �

نف�صه تقريب�ً. وم�ت و�لد نيوتن قبل والدته. 

أث�رت مثل ه������ذه �لح�الت �لعديد من  وقد �

�لب�حثين لكي يت�ص�ءلو� منده�صين حول م� 

�إذ� ك�ن �ليتم له �أي ف�صل في نمو �لعبقرية. 

أنه�  و�ل�صو�ه������د �لمجتمعة حتى �ليوم يبدو �

توؤيد وجود مثل ذلك �لف�صل. فهن�ك ن�صبة 

تتر�وح م�بين 22% �إلى 31% من �لم�ص�هير 

ف������ي عينة كوك�������س )1926م( فق������دو� �أحد 

 ،1971 ،Albert( و�لديهم قبل �صن �لر�صد

 Walberg، Rasher Parkerson
م�رتندي������ل  عين������ة  وت�صتم������ل   .  )1980

)Martindale،)1972، وهي عينة مكونة 

نجليز و�لفرن�صيين،  من م�ص�هير �ل�صعر�ء �الإ

عل������ى 30% م������ن �ل�صعر�ء �لذي������ن ك�ن و�لد 

كل منه������م غ�ئب�ً عن �لبي������ت، وفي عينة �آل 

�لمع��صرين،  ب�لم�ص�هير  �لخ��صة  غورت�صل 

ك�نت هن�������ك ن�صبة 18% منه������م قد فقدت 

آب�ءه�، ون�صبة 10% قد فقدت �أمه�ته� قبل  �

�صن �لح�دي������ة و�لع�صري������ن )1978م(. وقد 

ك�صفت �لمق�بالت �لت������ي �أجرته� Roe مع 

�لعلم�ء �لمع��صري������ن �لب�رزين عن �أن %15 

من هوؤالء �لعلم�ء قد فقدو� �أحد و�لديهم، 

عن طريق �لموت، قبل �صن �لع��صرة.

أ�ص������د �لبحوث تنظيم�������ً حول �ليتم  �إنَّ �

 J. Marvin  آيزن�صت�������ت مق�������ل ج م�رفن �

Ei- senstadt  وعنو�ن������ه »فق������د �أح������د 
 Porental Loss and »بوين و�لعبقرية �الأ

Genius) ع�������م 1978م(. وق������د ق�م هذ� 
�لب�حث بفح�س ح�الت 699 فرد�ً م�صهور�ً 

أم������م متع������ددة ويعملون ف������ي مج�الت  من �

مختلف������ة. وقد ك�ن تكر�ر �ليتم بينهم كبير�ً 

تم�م�������ً. فربع هوؤالء �لعب�ق������رة فقدو� �أحد 

و�لديه������م عندم� ك�نو� في عم������ر �لع��صرة، 

أكثر م������ن ثلثي هوؤالء �لعب�قرة فقدو� �أحد  و�

و�لديهم عند عمر �لخ�م�صة ع�صرة، ون�صفهم 

تقريب�ً فقدو� �أح������د و�لديهم عند �لح�دية 

و�لع�صرين و�أكثر من 60% منهم فقدو� �أحد 

و�لديهم عن������د عمر �لثالثي������ن. كذلك ف�إن 

فر�د فقدو� كال  حو�لى 10% من ه������وؤالء �الأ

�لو�لدين عن������د عمر �لح�دي������ة و�لع�صرين. 

آيزن�صت�ت ه������ذه �لن�صب �لمئوية  وقد ق�رن �

ب�لمعلوم�ت �لم�صتق�ة من �لبي�ن�ت �لخ��صة 

ح�ص�������ء�ت �ل�صك�نية. وم������ن �لدر��ص�ت  ب�الإ

ح������د�ث �لج�نحي������ن وكذلك حول  ح������ول �الأ

�لمر�ص������ى �لنف�صيين، ف������ك�ن �أهم م� وجده 

�أن ن�صب������ة �ليتم بين �لعب�ق������رة تزيد بدرجة 

كبيرة عن ن�صبته �لموجودة في �لمجموع�ت 

خرى و�لمجموع������ة �لوحيدة �لتي ج�ءت  �الأ

قريب������ة في ن�صبته� من ن�صب������ة �لعب�قرة هي 
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مجموعة �لج�نحين، وكذلك، ب�صفة خ��صة، 

�لمر�صى �لذي������ن يع�نون من �كتئ�ب ح�د �أو 

خيرة مع  ميول �نتح�رية. وتت�صق �لنتيجة �الأ

�لمعدالت �لم�لي������ة من �الكتئ�ب �النتح�ري 

�لموجودة بين �لم�ص�هير.

أث������ر فقد�ن  � آيزن�صت�������ت  � �أرج������ع  لق������د 

�أح������د �لو�لدي������ن �إل������ى �صدم������ة �لفجيع������ة 

ل������م  لكن������ه   Bereavement Trauma
يتتبع كل �لنت�ئج �لعملية �لمترتبة على هذ� 

�لتف�صير د�خل بي�ن�ته هو. ف�إذ� ك�نت �ل�صهرة 

عر�ص�������ً خ��ص�ً من جملة �أعر��س �لفجيعة، 

مثاًل، ف�إنن� يج������ب �أن نجد فرق�ً ن�تج�ً عن 

�خت������الف طريقة ح������دوث ه������ذ� �لفقد�ن 

وزم�نه. فمن غير �لمحتمل �أن يكون نيوتن 

قد مر ب�صدمة عنيفة عند وف�ة و�لده. هن�ك 

تف�صير �آخر يتعلق ب�ختالل �لهوية �لجن�صية 

�لذي ي�صببه غي�ب �لو�لد �لمنتمي �إلى جن�س 

�لولد. )لقد ركزت معظم �لبحوث حول هذه 

بن�ء �لذكور( ولذلك  ب�ء و�الأ �لنقطة على �الآ

ف�إنن������ي �ص�أق�صر حديثي على �لذكور فقط، 

أو تغي������ب كثير�ً عن �لبيت،  ب � ف�إن م�ت �الأ

ف�إن �البن ق������د يف�صل في �كت�ص�ب �صخ�صية 

�لذك������ر، ويقوم بدالً من ذلك بتكوين عالقة 

م، مم������� قد يوؤدي �إلى تكوين  حميمة مع �الأ

�صخ�صية خنثوية، ب������ل ربم� تكوين ذكر ذي 

أنثوية �إلى حد م�������. وهو نمط من  طبيع������ة �

مر  بد�ع، و�الأ �ل�صخ�صية ق������د يف�صي �إلى �الإ

�لبديل ع������ن ذلك هو �أن غي�������ب �ل�صخ�س 

أو  �لذكر �لقدوة ق������د ينتج ��صتعد�د�ً للقت�ل �

من قد يب�لغ في  �لم�ص�جرة، ف�لطفل غير �الآ

�لتعوي�س من خالل �دع�ء �لذكورة �لز�ئدة 

عن �لحد �لطبيعي.

وثم������ة ف������ي �صي������ر �ل�صع������ر�ء و�لطغ�������ة 

بط�ل �لع�صكريي������ن �صيء م�صترك و�حد  و�الأ

مه�ت  ه������و �أن �مه�تهم ك������ن د�ئم�ً م������ن �الأ

مه�ت  �لم�صيطر�ت، �لم�صتحوذ�ت، �أو من �الأ

أكثر  ذو�ت �ل�صخ�صية �لخ�نقة. وقد ك�صف �

من ن�صف �ل�صعر�ء �لذكور �لم�صهورين عن 

خر في �صكل  ميل الكت�ص�ب �صف�ت �لجن�س �الآ

أنثوية  �صم�ت �صخ�صية تعتبر تقليدي�ً �صم�ت �

)Martindale(. وربم� ك�ن للطغ�ة و�لغز�ة 

م� لل�صع������ر�ء من �صم�������ت �صخ�صية، لكنهم 

يخفونه� تحت مظهر �ل�صالبة و�لجبروت، 

ومن مز�ي� ه������ذ� �الفتر��س، خ��صة عندم� 

أنه �أكثر تحديد�ً  نق�رنه بفر�س �لفجيع������ة، �

أكثر ق�بلية للتحقق  في تنبوؤ�ته ومن ثم فهو �

منه. �إن فقد�ن �لو�لد �لمنتمي �إلى �لجن�س 

أو  أو �لطالق � نف�ص������ه �صو�ء من خالل �لموت �

دم�ن على �لكحول، هو �لح�دثة  أو �الإ �لنفي �

ب �صخ�س  �لح��صمة. ف�إذ� حل محل هذ� �الأ

آخ������ر من��صب من �لجن�������س نف�صه، مثل �لعم  �

أو �لخ�لة(  أو �لعمة )� أو �لجد، � أو �لخ�������ل( � �(
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خر  أو �لجدة. ف�إن �كت�ص�ب هوية �لجن�س �الآ �

أو �أخت  أخ � يكون �أقل �حتم�الً. ثم �إن فقد�ن �

�أو قريب �آخر، ك�ن على �صلة وثيقة ب�لطفل، 

أثر ع�م. وهكذ�، ف�إنه من �لمفيد  اليكون له �

�أن نتثبت من تل������ك �لعملي�ت �لنف�صية �لتي 

تقف خل������ف �لت�أثير �لذي يحدثه �ليتم على 

�ل�صه������رة على �لرغم من �أن �لبحوث لم تقم 

بذلك بعد.

العائالت ال�سهيرة:

على �لرغ������م من �أن ح������دوث �ليتم بين 

�لعب�قرة يتج�������وز ع�م������ل �لم�ص�دفة، ف�إن 

أ  ن�صبت������ه �أقل من �أن ت�صم������ح ب�عتب�ره �لمبد�

�لرئي�ص������ي �لم�ص�هم في �ل�صه������رة. ف�إذ� كن� 

ننظ������ر �إل������ى �لع�ئ������الت بحث�ً ع������ن م�ص�در 

�لعبقري������ة، ف�إنن� يج������ب �أن نكت�صف عو�مل 

�أخرى، لقد ك�ن معظ������م �لعب�قرة في عينة 

كوك�س )1926م(، من �لطبق�ت �لر�قية.

ووج������د �آل غورت�صل �أن حو�لى 80% من 

زمن������ة �لحديثة قد ج�وؤو�  �لم�ص�هير في �الأ

من ع�ئالت �لطبقة �لمتو�صطة �لتي تعتمد 

عم�������ل �لتج�رية �أو  ف������ي ن�ص�طه� عل������ى �الأ

�لمهني������ة. بينم� ع�ن������ى 6% فقط من �أفر�د 

هذه �لعينة من �لفقر �إب�ن طفولتهم. 

 ،Blondel )1980( وقد تو�صل بلوندل

�إل������ى �أن 60% من �لق�دة في �لع�لم �لحديث 

أ�صر م������ن �لطبقة �لو�صطى.  ق������د ج�وؤو� من �

ولكن، على �لرغم من هذه �لن�صب �لمئوية، 

ف�إن �ل�صو�هد توحي ب�أن �لمركز �الجتم�عي 

للو�لدي������ن ال يم�ر�������س �أي ت�أثير مب��صر على 

�ل�صهرة �لمتحققة. وقد ك�صفت لي عملي�ت 

�إع�دة �لتحليل �لتي قمت به� لبي�ن�ت كوك�س 

�لخ��صة ب�لق�������دة و�لمبدعي������ن �أن �لمركز 

ب يرتبط  �الجتم�ع������ي و�القت�ص�������دي ل������الأ

بن�صبة �لذك�ء �لمق������درة، وكذلك ب�لم�صتوى 

�لتعليمي للذرية، لكن������ه ال يرتبط ب�ل�صهرة 

�لت������ي يحققونه� �إذ� تمَّ �لتحك������م �إح�ص�ئي�ً 

بن�صبة �ل������ذك�ء و�لتعليم وهك������ذ� ف�إن ت�أثير 

�لطبق������ة �الجتم�عي������ة عل������ى �ل�صهرة قد ال 

يكون �إال ت�أثير�ً غير مب��صر ال يتم من خالل 

�لذك�ء وم�صتوى �لتعليم.

و�لق������ول ب�أن �ل������ذك�ء، ومن ث������م �ل�صهرة، 

قد يتع�قب�ن في �لع�ئ������الت لي�س م�صتبعد�ً، 

مك�ني������ة هي �لنقطة �لرئي�صية �لتي  وهذه �الإ

تم������ت من�ق�صته� في �أول بح������ث في �لقي��س 

�لت�ريخي، وهو �لبح������ث �لذي ق�م به �ل�صير 

فر�ن�ص�س غ�لتن في كت�به »�لعبقرية �لور�ثية« 

)Hereditary Genius )1869، وكم������� 

يمك������ن �أن يتوق������ع �لمرء م������ن موؤ�ص�س علم 

ن�ص�نية كله�. وقد نظر  تح�صين �لح�ص�رة �الإ

أنه� غير ذ�ت  �إل������ى �لظروف �لبيئية عل������ى �

أي�ص�ً �أن يثبت �أن �لعبقرية  أر�د غ�لتن � ب�ل. و�
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يرثه� �لطف������ل ب�لو�ص�ئ������ط �لبيولوجية من 

خالل �لو�لدين. وتتفق �لنقطت�ن �ل�ص�بقت�ن 

ح������ول تنب������وؤ و�حد. ف�������إذ� ك�ن������ت �لعبقرية 

�صر، و�إذ� ك�ن������ت �لعبقرية  متع�قبة ف������ي �الأ

�صخ��س  �صبب�ً �صروري�ً وك�في�ً لل�صهرة ف�إن �الأ

أ�صر  �لمتميزي������ن ينبغ������ي �أن يتجمعو� ف������ي �

أي�ص�ً. وقد كر�س غ�لتن ج�نب�ً كبير�ً  خ��صة �

من بحثه ليظه������ر �أن �لم�ص�هير لهم �أق�رب 

أي�ص�ً، وبن�ص������ب اليمكن �أن  م������ن �لم�ص�هير �

تتوقعه� من خالل �لم�ص�دفة.

ويب������دو هذ� �لدليل مقنع�������ً من �لن�حية 

�لظ�هري������ة. وقد ذك������ر غ�لت������ن قو�ئم من 

و�لنب������الء  �ل�صي��ص������ة،  ورج�������ل  �لق�ص�������ة 

نجلي������ز، وجنر�الت �لجي�������س، و�أمير�الت  �الإ

دب و�لعلم�ء، و�ل�صعر�ء،  �لبحر، وموؤلفي �الأ

و�لمو�صيقيي������ن، و�لر�ص�مين، ورج�ل �لدين، 

بل وحتى �أبط�ل �لري��صة �لذين ح�زو� على 

�لجو�ئز. وقد ك�صفت هذه �لقو�ئم عن عدد 

مثير لالهتم�م من �صال�صل �لن�صب �لخ��صة 

أ�ص������رة ب�خ من  �ص������ر �لم�صه������ورة. وتمثل � ب�الأ

�لمو�صيقيين هذ� �التج�ه على �أو�صحه، فقد 

أ�صرة ق�مت  ج�ء يوه�������ن �صب��صيت�ن ب�خ من �

بتقديم �لعديد من �لمو�صيقيين �لمحترفين 

عل������ى مدى �أجي�ل ع������دة، وقد ك�ن لدى ب�خ 

أبن�ء من �لمو�صيقيين منهم ك�رل  نف�صه عدة �

فيليب �إيم�نوي������ل، وفلهلم فريدم�ن ويوه�ن 

كري�صتي�ن �لذي������ن ��صتهرو� فيم� بعد نتيجة 

لجهوده������م �لخ��صة. وقد �أح�صى غ�لتن م� 

ال يقل عن ع�صرين موؤلف�ً مو�صيقي�ً م�صهور�ً 

أ�صرة ب�������خ وك�ن ل�صبعة وخم�صين موؤلف�ً  من �

�صرة �أهميتهم �لك�فية كي تظهر  من هذه �الأ

أ�صم�وؤهم ف������ي قو�مي�س �لمو�صيقيين، وك�ن  �

أو  كثر من مئة منهم بع�������س �الهتم�م�ت � الأ

�لمو�ه������ب �لمو�صيقية. ويق�������ل �إن ��صم ب�خ 

نف�صه قد �أ�صبح مر�دف�ً لكلمة مو�صيق�ر في 

ألم�ني�. بع�س من�طق �

أ�صج�ر ع�ئلي������ة �أخرى �أقل �إث�رة،  هن�ك �

عج�ب في مج�الت  لكنه� مع ذل������ك تثير �الإ

�أخرى. فع�ئل������ة هك�صلي مثاًل هي مث�ل من 

حي�ء و�لمدير  زمن �أقرب. فهن�������ك ع�لم �الأ

أن������درو فيلدنج  �لعلم������ي �ل�صي������ر جولي�ن، و�

�لح�ئز على ج�ئزة نوب������ل في علم وظ�ئف 

ألدو�س، وكلهم  ع�ص�ء، و�لموؤلف �لم�صهور � �الأ

�أحف�������د توم��س هنري هك�صل������ي �لذي ك�ن 

�لمد�فع �لقوي ع������ن نظرية �لتطور لدرجة 

أن������ه �أ�صبح يع������رف ب�أنه »�لكل������ب �لح�ر�س«  �

لت�ص�رل������ز د�رون. وم�دمن������� نتح������دث ع������ن 

ت�ص�رل������ز د�رون، ف�إنه يمكنن� �أن ن�صيف �إلى 

أ�صه� �لجد  ق�ئمة غ�لتن �لتي يق������ف على ر�

أر�زمو�������س د�رون، �لمب�صر بنظرية �لتطور،  �

��صمين �آخرين، �ب������ن ت�ص�رلز د�رون، �ل�صير 

جورج �لذي �أ�صبح ع�لم فلك م�صهور�ً و�أحد 
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أبن�ء خوؤولة د�رون �أال وهو �ل�صير فر�ن�صي�س  �

غ�لت������ن نف�صه. ال عج������ب �إذن �أن د�رون قد 

عل������ق على كت�ب �بن خ�له فر�ن�صي�س غ�لتن 

أنني  »�لعبقري������ة �لور�ثية« بقوله: »ال �أعتقد �

أكثر �أ�ص�لة  ق������ر�أت طو�ل حي�تي �أي �ص������يء �

و�إث�رة لالهتم�م من هذ� �لكت�ب«.

لق������د ج�بهت مقولة غ�لت������ن حول ور�ثة 

�لعبقرية �صعوبة م������ن جهتين. ففي �لمق�م 

ول، ل������م تك������ن �لبي�ن�������ت �لمقدمة ب�عثة  �الأ

عل������ى �الطمئن�ن، كم� جعله������� غ�لتن تظهر 

في �لبد�ي������ة. فقد �أظه������رت �لتجربة �لتي 

كررت بع������ده بثالث������ة �أجي�ل، �أظه������رت �أن 

م�ص�هير �لق�ص�ة هم فقط �لذين يتجمعون 

أ�صرية. فك�ن لم� يقرب من  في ت�صكي������الت �

ن�صف م�ص�هير �لق�ص�ة �أق�رب من �لق�ص�ة 

خرى من  �لم�صهورين، �أم� في �لن�ص�ط�ت �الأ

�ل�صهرة فقد �نخف�صت �لن�صبة �لمئوية �إلى 

أو �أقل. وقد �صعر غ�لتن نف�صه  حو�لى %20 �

ب�الرتب�������ك و�لحيرة عندم� و�جه حقيقة �أن 

�لق�دة �لع�صكريي������ن، و�لعلم�ء، و�ل�صعر�ء لم 

أ�صج�ر�ً متميزة. وكي  أن�ص�بهم � أ�صج�ر � تك������ن �

يف�صر غ�لتن هذه �لنت�ئ������ج �ل�ص�ذة ويح�ول 

�لتقليل من �ص�أنه�، ��صت�صهد ب�لموت �لمبكر 

ن�ص�ب �لخ��صة  للق�دة، وب�أهمي������ة �صل�صلة �الأ

ن�������ث فيم������� يتعل������ق بور�ث������ة �لعبقرية  ب�الإ

�لعلمية، وب�لخط �ل�صيئ. وهن�ك تف�صير�ت 

�أخ������رى يمك������ن طرحه�، وهذه ه������ي نقطة 

�ل�صعف �لث�نية ف������ي دعوى غ�لتن، فتجمع 

ن�ص�ب  م�ص�هي������ر �لت�ريخ �صمن �صل�صل������ة �الأ

�صري������ة قد يدل عل������ى �لتميز �الجتم�عي  �الأ

و�لمز�ي� �لممنوح������ة للطبقة �أكثر مم� يدل 

عل������ى �لخ�ص�ئ�س �لور�ثي������ة �لم�صوؤولة عن 

�لعبقرية. ولن يده�صن� كثير�ً، �إذن، �أن نجد 

�أن �أوج������ه �لن�ص�ط �لتي �رتفعت فيه� �أعد�د 

�لم�ص�هير في �لع�ئلة �لو�حدة ك�نت تت�صل 

�إم� ب�ل�صف������وة �الجتم�عية ذ�ت »�ل�صالت« 

�لق�ن������ون  ف������ي ع�لم������ي  �لخ��ص������ة )كم������� 

أو بذل������ك �لتوج������ه �لحرفي  و�ل�صي��ص������ة(، �

�لذي يتم فيه نق������ل �لمه�ر�ت من جيل �إلى 

جيل )كم������� في �لن�ص�ط�ت �لفنية(. وعندم� 

توقف �عتب�ر �لمو�صيقى و�لفن من �لحرف، 

�صج�ر �لع�ئلية �لتي ت�صم �أعد�د�ً  �ختفت �الأ

كبيرة من �لم�ص�هي������ر. وقد قمت، من �أجل 

�اللتف�ف حول ه������ذه �ل�صعوب�ت، بت�صميم 

بحث �أخذ منحى مختلف�ً، فقد ركزت على 

ن�صطة، فح�صت  ن�ص�������ط و�حد من ه������ذه �الأ

جي�������ل �لمتع�قب������ة فيه، وق�ص������ت �ل�صهرة  �الأ

و�لذك�ء، بدالً من ��صتخد�م �ل�صهرة موؤ�صر�ً 

للذك�ء.

وقد ��صتمل������ت �لدر��صة على 342 ملك�ً 

من �إنجلتر� و�إ�صكتلند�، وفرن�ص�، و�إ�صب�ني�، 

و�لبرتغ�������ل، وهولند�، و�لنم�ص�������، وبرو�صي�، 
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و�لدنم�������رك و�ل�صوي������د ورو�صي�������، وتركي�، 

منذ نه�ية �لق������رون �لو�صطى حتى �لحقبة 

�لن�بليوني������ة. وقد ح������ددت �صهرة كل ح�كم 

أو  بو�ص�ط������ة مقي��س خ��س بمدى �لذكر له �

�ص�دة به Citation Measure، بينم�  �الإ

�أخذت درج�ت �ل������ذك�ء من تقدير�ت وودز 

)1906م( كم������� حددت ه�تي������ن �لدرجتين 

ب كل ح�كم وجده. ولو ك�ن  أي�ص�ً ب�لن�صبة الأ �

�ل������ذك�ء و�ل�صهرة متك�فئين حق�ً كم� يدعي 

غ�لتن، لتوجب �أن يورث� ب�لطريقة نف�صه�.

لكن لي�س ه������ذ� هو م� يح������دث. فمن 

جي�ل  ن�حي������ة يبدو �أن �لذك�ء ينتقل عبر �الأ

وفق�ً لقو�نين �لور�ثة. فمثاًل يكون مير�ث 

أبيه �صعف مقد�ر م� يرثه  �البن م������ن ذك�ء �

من ج������ده، وهو ف������رق له معن�������ه �لور�ثي، 

�أ�صف �إل������ى ذلك �أن �لج������د ال ي�ص�هم في 

ن�صب������ة ذك�ء �البن �إذ� تم �لتحكم في �إ�صه�م 

ب. كذل������ك يكون �إرث �ل������ذك�ء متم�ثاًل  �الأ

ب�صرف �لنظر عن جن�س �لح�كم: ف�لملكة 

تدين تم�م�ً بذك�ئه� لو�لده� مثلم� يدين به 

�لملك لو�لده.

� �ل�صه������رة فتورث بطريق������ة مختلفة  مَّ
أ �

أبيه  تم�م�ً. ف�صهرة �لح�ك������م ترتبط ب�صهرة �

وجده. و ال يعمل ت�أثير �لجد ب�صكل م�صتقل 

ب فقط، لكن �إ�صه�م �لجد قد  ع������ن ت�أثير �الأ

ب فعاًل. ثم �إن �نتق�ل �ل�صهرة  يفوق �إ�صه�م �الأ

جي�ل ال ي�صح �إال ب�لن�صبة للعالق�ت  عبر �الأ

�لخ��صة ب�لجن�������س نف�صه، ف�لملك ي�صتر�صد 

ب�أبيه وجده في �إحر�ز �لعظمة، لكن �لملكة 

ال تفعل ذل������ك، ولي�صت هن�������ك عالقة بين 

�صهرة �لملكة وبين �صهرة �لجيلين �ل�ص�بقين 

أ�صرته�. ويمكن  عليه� من �لملوك �لذكور في �

تف�صير �لطريقة �لتي تنتقل به� �ل�صهرة من 

جي������ل �إلى جي������ل ب�عتب�ره� مث�������الً على م� 

يدعى ب�القتد�ء Role Modeling، فكل 

ملك يمكنه �أن يح�كي �أ�صالفه عبر �ل�صاللة 

أو �أن يعرف بم������� عرفو� به. وبم�  �لملكي������ة �

ب و�لجد كثي������ر�ً م� يكون�ن  �أن كاًل م������ن �الأ

موجودي������ن خالل طفولة �لوري������ث �لملكي، 

ف�إن������ه يمكنه �أن يتخذهم� قدوة للدور �لذي 

يتطلبه من�صب �لملك.

�صالف هذه  �إنَّ ح�ص������ر عملية �لت�صبه ب�الأ

ب�أبن�������ء �لجن�س �لو�ح������د، يت�صق مع م� نعرفه 

حول �القت������د�ء ب�ص������كل ع�م )�نظ������ر، مثاًل، 

لية،  1979م Goldstein،(، ث������م �إن هذه �الآ

خالف�������ً للور�ثة �لبيولوجي������ة، يمكنه� تف�صير 

أب�ه  مير قد يرى � ب. ف�الأ تف�صيل �لجد على �الأ

غريم�ً من�ف�ص�ً له، �إذ� ع��س طوياًل، يمكن �أن 

يحرم �لوريث من فر�صة �عتالء �لعر�س، وقد 

تجعل هذه �لمن�ف�صة �البن ر�غب�ً في �القتد�ء 

بجده �أكثر من �قتد�ئه ب�أبيه. وهذ� ظن يوؤيده 

�كت�ص�������ف عدم وجود عالق������ة بين �لدرج�ت 
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ب،  �لمقدرة للقي�دة لالبن، وتلك �لمقدرة لالأ

في حين توجد عالقة �إيج�بية قوية بين �البن 

و�لجد م������ن هذه �لن�حي������ة. و�أغلب �لظن �أن 

فردريك �لعظيم، وهو �لذي جعل من برو�صي� 

ق������وة يح�صب ح�ص�به� في ق�������رة �أوروب� كله�، 

�قتدى في خ�ص�ل������ه �لقي�دية بجده فردريك 

ول �ل������ذي ن�صب نف�ص������ه بج�ص�رة �أول ملك  �الأ

لبرو�صي�������، �أكثر من �قتد�ئه ب�أبيه �لذي �ت�صم 

�صلوكه ب�لحذر.

�صر  تظه������ر ه������ذه �لدر��ص�ت ح������ول �الأ

�لملكية �أن غ�لتن ك�ن م�صيب�ً ب�صكل جزئي 

فقط. ف�ل������ذك�ء يتم توريثه حق�������ً بطريقة 

بيولوجية، لكن لي�������س ب�لدرجة نف�صه� �لتي 

ت�صوره������� غ�لت������ن. ومع ذلك ف�������إن �ل�صهرة 

يمك������ن نقله� من جيل �إل������ى جيل من خالل 

ولى، وه������ي عملية  �القت������د�ء ب�لدرج������ة �الأ

أكثر م������ن كونه� عملية  نف�صي������ة �جتم�عية، �

بيولوجية.  

بد�ع و�ل�صحة �لنف�صية، بقلم برين�صون ف�ن نو�صتر�ند � مجلة �ل�صحة �ل�صنوية، �لعدد)32( من )�س439- 476(. 1-  �الإ

بد�ع بين ع�مّي �لع�صرين و�لثم�نين، من مجلة )�لتطور �ل�صحي(، ع�م 1966م، من )�س427- 434(. نت�جية و�الإ �الإ  -2

مريكية( ع�م 1964م � �لعدد)19(، )�س71-�82(. عبقريتن� �ل�ص�ئعة � من مجلة )�ل�صحة �الأ  -3

بد�ع، من مجلة )�لتحليالت �لنف�صية( ع�م 1976م، �لعدد)10(، )�س112-91(. �لقي�دة و�الإ  -4

ن�ص�نية بقلم: جورج حيرم�ن -نيويورك � �ل�صح�فة �لحرة. �لتغير�ت �الجتم�عية و�لنف�صية لل�صحة �الإ  -5

مريكية(، 1976م، �لعدد)31(، )�س105- 125(. قوة �لتغيير، من مجلة )�ل�صحة �لنف�صية �الأ  -6
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كاتب و�إعالمي �شوري. ❁

بني البارة و�سرجيال

ماهر ال�شدايدة

❁

ر المدن والقرى المن�سية في الكتلة سر المدن والقرى المن�سية في الكتلة سر المدن والقرى المن�سية في الكتلة  ستنت�ستنت�

مال سمال سمال  سالكل�سية الممتدة من حدود تركيا في ال�سالكل�سية الممتدة من حدود تركيا في ال�

الغربي وحتى مدينة اأفاميا القديمة جنوباً، 

وبطول حوالى 100ك������م وعر�ض يتراوح بين 

ي سي سي  سكم ويحدها وديان عفرين والعا�سكم ويحدها وديان عفرين والعا� 40 -20

هل حلب في ال�شرق. وهي عبارة شهل حلب في ال�شرق. وهي عبارة شهل حلب في ال�شرق. وهي عبارة  شفي الغرب و�شفي الغرب و�

ل عددها شل عددها شل عددها  شلة من القرى الت������ي و�شلة من القرى الت������ي و� لة من القرى الت������ي و�شلة من القرى الت������ي و�ش شل�شل� ل�شل�ش شع������ن �شع������ن �

أثريين وهي  قراب������ة الثمانمئة موقع وقري������ة ا

معان وباري�شا والحلقة شمعان وباري�شا والحلقة شمعان وباري�شا والحلقة  شموزع������ة على جبال �شموزع������ة على جبال �

طاني والزاوي������ة، ويعود بناء شطاني والزاوي������ة، ويعود بناء شطاني والزاوي������ة، ويعود بناء  شعل������ى والو�شعل������ى والو� والأ
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ول  هذه القرى اإلى الفترة ما بين القرنين الأ

اوال�سابع للميالد، وتتمي������ز هذه القرى باوال�سابع للميالد، وتتمي������ز هذه القرى باأنها 

ما تزال تحتفظ بحالتها المعمارية الممتازة 

التي قاومت عوامل الطبيعة والتخريب حتى 

ر سر سر  سن، ونجد في هذه المواقع كافة العنا�سن، ونجد في هذه المواقع كافة العنا� الآ

المعماري������ة التي تكونت منها الحياة الريفية 

رين الروماني سرين الروماني سرين الروماني  سل الع�سل الع� ال��ال��ال ������ �في هذه القرى خ����في هذه القرى خ���

والبيزنطي، فهناك المعابد والكنائ�س ودور 

������ر والمنازل والحمامات س������ر والمنازل والحمامات س������ر والمنازل والحمامات  سيافة والمعا�سيافة والمعا� يافة والمعا�سيافة والمعا�س سال�سال�

والمدافن.

ثرية لهذه القرى  افات السافات السافات الأ س�ستك�س�ستك� بداأت ال

ر الميالدي سر الميالدي سر الميالدي  سف الق������رن التا�سع ع�سف الق������رن التا�سع ع� ف الق������رن التا�سع ع�سف الق������رن التا�سع ع�س سفي منت�سفي منت�

أولها هو ما قام به »الكونت دوفوغوية«  وكان ا

ار سار سار اإلى هذه الق������رى المهجورة في  س�س� أ ال������ذي ا

كتابه الكبير »�سورية المركزية عمارة مدنية 

إول اإل������ى القرن ال�سابع  إول 
وديني������ة من القرن الأ

ر سر سر  سدي« ومع نهاية الق������رن التا�سع ع�سدي« ومع نهاية الق������رن التا�سع ع� ال��ال��ال ������ �المي����المي���

رين قامت بعثة سرين قامت بعثة سرين قامت بعثة  سالميالدي ومطلع القرن الع�سالميالدي ومطلع القرن الع�

امريكية من جامع������ة برن�ستون بامريكية من جامع������ة برن�ستون باإدارة  أ أثري������ة ا ا

سالعال������م »بتلر« بدرا�سة بع�������سالعال������م »بتلر« بدرا�سة بع�������س هذه المواقع 

درت تباعاسدرت تباعاسدرت تباعاً سرت عنها درا�س������ات قيمة �سرت عنها درا�س������ات قيمة � رت عنها درا�س������ات قيمة �سرت عنها درا�س������ات قيمة �س سون�سون�

ولى في  خم »الكنائ�س السخم »الكنائ�س السخم »الكنائ�س الأ سهمها الكتاب ال�سهمها الكتاب ال� واأ

�سورية« وجاءت درا�سات الجامعة الي�سوعية 

اف������ي لبن������ان ب������اف������ي لبن������ان ب������اإدارة العالم »ماتي������رن« حول 

من كت������اب بعنوان سمن كت������اب بعنوان سمن كت������اب بعنوان  سدرت �سدرت � درت �سدرت �س سهذه الق������رى و�سهذه الق������رى و�

م������ال �سورية«، ثم جاء سم������ال �سورية«، ثم جاء سم������ال �سورية«، ثم جاء  س»الم������دن الميتة في �س»الم������دن الميتة في �

ثري »ج������ورج ت�ص�لنكو« مع مطلع  �لع�ل������م �الأ

�لثالثيني�������ت م������ن �لقرن �لع�صري������ن و�أجرى 

در��ص�������ت معمق������ة غيرت بع�������س �لمف�هيم 

�لتي ك�ن������ت �ص�ئدة قبل������ه وخ��صة تلك �لتي 

ألغ�ه  تتعل������ق بم�صطلح �لمدن �لميت������ة �لذي �

و�أعط������ى م�صطلح�ً جديد�ً ف������ي كت�به �لذي 

ن�صر تحت عنو�ن »�لقرى �لقديمة في �صم�ل 

ولى  �صورية«، وك�ن������ت هذه �لدر��ص�ت هي �الأ

�لتي �صمل������ت در��صة جميع �لعن��صر �لمكونة 

ري�ف. ثم ق������دم »ج�ك ال�صو�س« في  لهذه �الأ

�لفت������رة نف�صه� �لتي عمل عليه������� »ت�ص�لنكو« 

بع�س �لدر��ص�ت �لمتعلقة ب�لكن�ئ�س وج�ءت 

در��صته �له�م������ة حول �لكن�ئ�������س �لم�صيحية 

ولى تحلياًل لبع�س  في �صورية لت�صع للمرة �الأ

�لمم�ر�ص�ت �لدينية في هذه �لكن�ئ�س وذلك 

ثرية. و�أخير�ً  �عتم�د�ً على �لمالحظ�������ت �الأ

أته� �لبعثة  ج�ءت �لدر��ص�ت �لحديثة �لتي بد�

ثري »جورج  ثرية �لفرن�صية ب�إد�رة �لع�لم �الأ �الأ

همية �القت�ص�دية  ت�ت« لدر��صة وتحلي������ل �الأ

و�الجتم�عية لفهم تطور �لقرى �لريفية في 

�صم�ل �صورية معتمد�ً على تحليل �لمعطي�ت 

�لت������ي ج�ء به������� »ت�ص�لنك������و« م�صيف�������ً �إليه� 

ح������د�ث وم�صتخدم�ً منهج�ً  �لمعطي�������ت و�الأ

علمي�������ً جدي������د�ً للتو�صل �إلى فك������رة جديدة 

ح������ول تطور �لكتل������ة �لكل�صية بي������ن �لقرنين 

أيه ف�إن  �لث�ني و�ل�ص�بع �لميالديين وح�صب ر�
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ر��صي �لجبلية  حركة ��صتيط�ن و�إ�ص������الح �الأ

ول  ك�ن������ت قد بد�أت من������ذ مطلع �لق������رن �الأ

�لميالدي من قبل �لريفيين �لذين قدمو� من 

�ل�صهول �لمج�ورة. وب�صبب �لتز�يد �ل�صك�ني 

له������وؤالء �لريفيين، وبف�ص������ل �لح�صول على 

م������ز�رع جديدة �زد�د �لغن������ى لديهم وخ��صة 

خالل �لقرنين �لخ�م�س و�ل�ص�د�س معتمدين 

على زر�عة �لزيت������ون و�لكرمة وب�لت�لي �أدى 

ذل������ك �إلى تط������ور كبير في �لف������ن �لمعم�ري 

له������ذه �لقرى ومظ�هره������� �لخ�رجية �لغنية 

ب�لعن��صر �لزخرفية �لجميلة. 

و�نطالق�ً م������ن �أهمية مو�قع قرى �لكتلة 

�لكل�صي������ة تم ط������رح �لموق������ع للت�صجيل على 

نه يظهر �لطريقة  ق�ئمة �لت������ر�ث �لع�لمي الأ

�ال�صتثن�ئية لنمو ح�ص�������رة زر�عية �ندثرت، 

ويقدم من خالل �أطالله �لمعم�رية �لعديدة 

مو�قع ِل�صروح ذ�ت قيمة ��صتثن�ئية في �لع�لم 

نه ي�صمح بفهم �لطرق  �لم�صيحي �ل�صرقي. والأ

ر��صي �لزر�عية  �لكال�صيكي������ة ال�صتعم�������ل �الأ

أر�������س �لو�ق������ع، �إ�ص�فة �إلى  وروؤيته������� على �

طالل، ك�لقبور  ح�لة �لحفظ �ال�صتثن�ئية لالأ

ديرة.  و�لم�ص�كن و�لمع�بد و�لكن�ئ�س و�الأ

ه������ذ� �إ�ص�فة �إل������ى �أن �أ�ص�ل������ة �لمنطقة 

محفوظ������ة تم�م�ً ب�صب������ب �لموقع �لمتطرف 

حد�ث  أبق�ه� لفترة طويلة خ�رج �الأ له�، مم� �

�لت�ريخي������ة �لكبيرة �لت������ي ح�صلت في نه�ية 

�لفترة �لكال�صيكية و�متدت �إلى فترة �لقرون 

�لو�صطى ث������م �إلى �لفت������رة �لعثم�نية، وحتى 

فترة �لتح������والت �لتي ح�صلت خالل مرحلة 

�النتد�ب وت�أ�صي�س �لدولة �لحديثة.

وقد تبّن������ت �لمنظمة �لع�لمي������ة للتربية 

خ������الل  /�ليون�صك������و/  و�لعل������وم  و�لثق�ف������ة 

�جتم�عه� �ل�صنوي �لخ�م�س و�لثالثين �لذي 

عقد في مقر �ليون�صكو في ب�ري�س في �لفترة 

م�بي������ن  19�إل������ى 29 حزير�ن ع�������م 2011م 

م�صروع قر�ر ين�س على �إدر�ج وت�صمية �لقرى 

ثري������ة في �صم�������ل �صورية منظ������ر�ً ثق�في�ً  �الأ

على الئحة �لت������ر�ث �لع�لمي، على يد لجنة 

خبر�ء م������ن وز�رة �لثق�فة- �لمديرية �لع�مة 

ث�������ر و�لمت�ح������ف برئ��ص������ة �لدكتور علي  لالآ

�لقيم ب�لتع�ون مع فري������ق �لخبر�ء �لدوليين 

من منظم������ة �ليون�صكو، و�صمل �لقر�ر ثم�نية 

أنه� م�صهد  تجمع�������ت من هذه �لقرى عل������ى �

ثق�في ذو قيمة ��صتثن�ئية ت�ص�هي نظير�ته� 

في �لع�لم.

تمت������د ه������ذه �لتجمع�������ت �لثم�نية على 

م�ص�حة ت�صل �إلى حو�لى 130كم2 في �لكتلة 

�لكل�صي������ة �صم������ن مح�فظتي حل������ب و�إدلب، 

أثرية، ومجموع�������ً �صك�ني�ً  وت�ص������م 36 قرية �

يقطنه حو�لى 10 �آالف ن�صمة.

وه������ذه �لمو�ق������ع ت�ص�������ف �إل������ى الئحة 

خرى �لم�صجل������ة �ص�بق�ً  �لمو�ق������ع �ل�صت������ة �الأ
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على الئحة �لتر�ث �لع�لمي بلغ�ت �ليون�صكو 

�صب�نية-  نكليزي������ة- �لفرن�صية- �الإ �ل�صت )�الإ

�لعربية- �لرو�صية- �ل�صينية( وت�صمل مدينة 

دم�ص������ق �لقديمة �لتي �أدرج������ت على الئحة 

�لتر�ث �لع�لمي ع�م 1979م، ومدينة ب�صرى 

�لقديمة �لتي �أدرج������ت ع�م 1980م، وموقع 

ثري �لذي �أدرج ع�م 1980م، ومدينة  تدمر �الأ

حل������ب �لقديمة �لتي  �أدرج������ت ع�م 1986م، 

وقلعة �لح�صن )في مح�فظة حم�س( وقلعة 

�صالح �لدين )في مح�فظة �لالذقية( �للتين 

�أدرجت� ع�م 2006م.

ثرية �لتي تمَّ ت�صجيله�  وت�صم �لمو�قع �الأ

موؤخ������ر�ً ث������الث محمي�ت في جب������ل �صمع�ن 

بمح�فظة حلب وقرية وقلع������ة دير �صمع�ن، 

ورف�������دة، و�صت �ل������روم، وق�ط������ورة، و�ل�صيخ 

برك�ت وب�طوطة، و�صنج�ر، و�ل�صيخ �صليم�ن، 

وبر�د، وكفرنبو وبرج حيدر وك�لوت� وخر�ب 

�صم�س �إ�ص�فة �إلى �لتجمع �ل�صم�لي في جبل 

�لو�صط�ني �لذي ي�صم كفر عق�رب وف��صوق 

وخربة بن�صرة، ومحميتين في جبل �لز�وية 

بمح�فظة �إدلب ت�صم�ن دللوزة و�لب�رة وكفر 

وو�دي مرتح������ون وخربة مجلي� وخربة بعود� 

وخرب������ة ربيعة وخربة ح��س وب�صلال و�صرجلة 

ورويحة وج������ر�دة. كم� ت������م ت�صجيل �لتجمع 

ثري لجبل ب�ري�ص������� وي�صم بقرح� وخربة  �الأ

ثري  �لخطيب ودرقيت� وديرونة، و�لتجمع �الأ

على بمح�فظ������ة �إدلب وي�صم قلب  لجب������ل �الأ

لوزة وكفير وقرقبيز.

وق������د ق�مت �صوري������ة بتوقي������ع �التف�قية 

�لمعتم������دة ب�ص�������أن حم�ية �لت������ر�ث �لع�لمي 

�لثق�في و�لطبيع������ي ع�م 1972م مع منظمة 

�ليون�صكو �لق�ئمة على فكرة �أن بع�س �لمو�قع 

تتمت������ع بقيمة ع�لمي������ة ��صتثن�ئي������ة. تدعون� 

�ليوم �إلى �كت�ص�فه�، و�لتعرف على ت�ريخه� 

آث�ره�، و�الرتح�ل معه� لمعرفة ج�نب من  و�

ثري و�لجم�لي.  ت�ريخ بلدن� �لثق�في و�الأ

مدينة البارة:

تتمّي������ز مدين������ة �لب�������رة �لّت�ريخي������ة في 

مح�فظة �إدل������ب، ب�أّن جذوره������� �ص�ربة في 

�أعم�������ق �لت�ريخ بوج������ود �أهر�م�������ٍت تذّكرن� 

ب�أهر�م�������ت م�صر من حي������ث وظيفة �لّدفن 

م������ع �ختالٍف في �لحج������م. وتختلف �أحج�م 

�أهر�م�ته� �لتي لم يبق منه� �صوى عدد قليل، 

ولكّنه� تُرى من م�ص�ف�ٍت بعيدة وتعدُّ عالمًة 

ث�ر �ل�صورية �لمتنوعة. ف�رقًة في �الآ

تقع مدين������ة �لب�رة على �ل�ّصف������ِح �لغربيِّ 

لجب������ِل �لّز�وية وعلى بع������د /34/ كيلو متر�ً 

ع������ن مدينة �إدل������ب و/ 93/ كيل������و متر�ً عن 

مدينة حلب و/110/ كيلومتر�ت عن مدينة 

�لالذقية حي������ث تتو�صع و�صط ه�صبٍة كل�صّيٍة 

أك�صبه� موقع�ً �صي�حي�ً جمياًل. م� �
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تبل������غ م�ص�حته������� /6/ كيلو مت������ر مرّبع، 

ثرية  بنية �الأ تغطيه� بق�ي������� ال تُح�صى من �الأ

�لقديم������ة �لمتن�ثرة هن� وهن�ك. وتُعتبر �أكبر 

ثري������ة �لتي تعود  مجموع������ة من �لخر�ئب �الأ

�إلى �لعهود �لروم�نية و�لبيزنطية و�لعربية، 

وتُ�صّكل مدينة ك�ملة بكل موؤ�ص�ص�ته� �لدينية 

و�القت�ص�دية و�الجتم�عية و�لع�صكرية. وتعود 

هذه �لمدينة �إلى �لق������رن �لث�ني �لميالدي، 

و�زده������رت وتط������ورت مب�نيه� ف������ي �لقرنين 

�لخ�م�س و�ل�ص�د�������س �لميالديين. وقد ُوِجَد 

��صمه� منقو�ص�ً على حجٍر ُعِثَر عليه في بن�ء 

ي�صمى »�لّدير« �صرق������ي �لب�رة، وك�نت �لب�رة 

تُدعى كف������ر �أدبرت� ودرج موؤرخ������و �لفرنجة 

على ت�صميته� ب� »�لب�رة«. 

أّن �أقدم  وق������د دّل������ت �لّدر��ص�������ت عل������ى �

بن�������ء فيه� يعود �إل������ى �لعه������د �لروم�ني من 

�لقرن �لث�ني �لمي������الدي. وعندم� �نق�صمت 

مبر�طورية �لروم�ني������ة �إلى ق�صمين ك�نت  �الإ

�لب�رة في �لعهد �لبيزنط������ي تتبع �إد�ري�ً �إلى 

أّن عالقته� ك�نت مع  مملك������ة »�أف�مي�« م������ع �

أكثر، وفي ع�م /637م/ حّرر �لعرب  �أنط�كية �

�صورية من �لحكم �لبيزنطي، وبقي �أهله� من 

�لّن�ص�رى في مدينتهم ولم يغ�دروه�، وتمّتعو� 

في ظلِّ �لحكم �لعربي ب�متي�ز�ٍت كثيرة حتى 

�إن �لمدين������ة �زدهرت في عهد �لعرب و�متّد 

عمر�نه�.

ولّم� ك�نت �لب�رة تتمّتع بمركٍز �قت�ص�دي 

وجغر�ف������ي ممت�������ز، بق������ي �لبيزنطيون ومن 

بعده������م �ل�صليبي������ون يطمع������ون دوم�������ً في 

�ل�صيطرة عليه� لكن �لعرب تمّكنو� نه�ئي�ً من 

خط�ر عنه� في ع�م 1148م، وبقيت  �إبع�د �الأ

منذ ذلك �لت�ريخ تنعم ب�لحكم �لعربي.

ثار الباقية في مدينة البارة:  ومن االآ

�لبيوت �ل�صكنية �لتي م�ز�لت تح�فظ في 

حي�������ن على نظ�������م �لط�بقين وتزّين  �أغلب �الأ

عمدة  و�جه�ته������� �لمح�ري������ب و�لّتيج�������ن و�الأ

و�لّنقو�������س و�لزخ�رف �لمنّفذة بدق������ٍة و�إتق�ن 

و�ل�ّصقوف �لو�قية و�لنو�فذ �لب�رزة في و�جه�ت 

�لبيوت و�لموؤّلفة من بالط حجري �صخم ن�تئ 

م�م يُعدُّ بمث�بة �صرفة للمنزل.  �إلى �الأ

ويوجد في مدين������ة �لب�رة بيت يُعتبر من 

�أف�ص������ل �لبيوت وهذ� �لبي������ت ال يز�ل بح�لة 

جيدة ويعرف ب�»دير �صوب�ط« وي�صميه بع�س 

�لب�حثين ب�»مقر �صوب�ط« �لذي يقع في بقعٍة 

ب�ص������كل �صبه منحرف طول ق�عدته �لجنوبية 

مئة مت������ر تقريب�ً و�رتف�عه������� �أقل من ذلك، 

وتوج������د في �صم�له������� حديقة فيه������� �أجر�ن 

حجرّية ت�صبه �لبرميل وفي ز�ويته� �ل�صرقّية 

مدف������ن ومرّبع مرتفع �أقيم ف������وق �ثني ع�صر 

عمود�ً يعل������وه �صقف مثل������ث �لمقطع بطر�ٍز 

يون�ن������ي يحيط������ه �إفريز مزخ������رف ب�صفيرة 
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وب�أور�ق �لّدل������ب. وقد ق�م �لّرح�لة »�لكونت 

دوفوغويه« بر�صمه� عندم� ز�ر �لمدينة ع�م 

بو�ب �لعب�رة  أ عل������ى �أحد �الأ 1862م وقد قر�

غريقي������ة �لت�لي������ة )ليحف������ظ �هلل دخولك  �الإ

بد، �آمين(. ن و�إلى �الأ
وخروجك من �الآ

خرى �لكن�ئ�س، حيث يوجد  ث�ر �الأ ومن �الآ

فيه� خم�������س كن�ئ�س منه� »�لكني�صة �لكبيرة« 

�لتي تقع �إلى �ل�ّص������رق من �لمدينة وياُلحظ 

عم������دة و�لّتيج�ن  فيه� وج������ود �لكثير من �الأ

و�لحج�رة �لمتن�ثرة بقربه�، وهذ� يدّل على 

فخ�مة �لكني�صة.

ولى  �لكني�صة �لث�نية تق������ع �إلى ج�نب �الأ

ولكّنه� �أ�صغ������ر منه� حجم�ً، و�صم�ل �لكني�صة 

ولى يمكن م�ص�ه������دة كني�صة »�صورة« وهي  �الأ

ولى يبلغ طوله� /30م/ وعر�صه�  �أكبر من �الأ

ث������ري »م�تيرن«  /16م/ ويعتق������د �لب�حث �الأ

أنق��س معبٍد وثني وت�صمى  أّنه� �أقيمت على � �

محلّي�ً ب� )�لح�صن(.

كم� توجد هن�������ك كني�صت�ن في �لمنطقة 

ولى، وتُعتبر �لكن�ئ�س  �لمج�ورة للكني�ص������ة �الأ

أه������م �لكن�ئ�س في �لب�رة  ولى من � �لثالث �الأ

وهي موّزعة ب�ص������كٍل �إيو�ني ب�زيليكي، وهي 

بمث�ب������ة �أجنحة ويوجد على بع�س �ل�ّصو�كف 

نحت ب��صم �ل�صيد �لم�صيح. 

خرى »�لمد�فن«  ثرية �الأ  ومن �لمع�لم �الأ

ث�ر �لملفتة للنظر في  و�لتي تُعتبر من �أهم �الآ

�لب�رة وذلك نظ������ر�ً لكبر حجمه� وهند�صته� 

�لمتمّي������زة، وتت�ألف من ق�عدة مرّبعة �ل�ّصكل 

حج�ر �لكل�صّية �لمنحوتة �إذ يبلغ  مبنية من �الأ

طول بع�صه� �لمتر وعر�صه ن�صف �لمتر وفي 

جزئه� �لعلوي بُني �لهرم، كم� تزّين �لجدر�ن 

كبر مدفن موج������ود في �لب�رة  �لخ�رجي������ة الأ

ثالث������ة م�صتوي�ت م������ن �لنت������وء�ت �لزخرفّية 

�صن�ف �لتي تُلّطف �صخ�مة �لبن�ء وتزّين  و�الأ

�أجز�ءه بم������� فيه� �لب�ب وزخ�رفه على �صكل 

نب�ت �للبالب. وي�صّم �لمدفن �لكبير خم�صة 

نو�وي�������س حجرية وهي عب�������رة عن �صندوٍق 

حجرّي ب�رتف�ع مترين وطول مترين ون�صف 

ك�ن يو�ص������ع فيه������� �لجثم�������ن ث������م يعلو هذ� 

ن������دوق غط�ء حجري مو�ص������ور ذو زو�ي�  �ل�صّ

ن�تئة، وهن�������ك مدفن �آخر �أ�صغر حجم�ً من 

�ل�ص�بق ولكن تمّي������زت حج�رة هرمه بنقو�ٍس 

ب�رزٍة �صبيهٍة ب�لمقرن�ص�ت.

أبو �صفي�ن« وتُعتبر  أي�ص�ً »قلع������ة � وهن�ك �

ه������ذه �لقلعة م������ن �أقدم �لقالع ف������ي �صورية، 

أّنه� بُنيت في �لفت������رة �لتي �صبقت  ويُعتق������د �

�لحروب �ل�صليبية، وق������د لعبت هذه �لقلعة 

دور�ً كبير�ً ف������ي حم�ية مدينة )�لب�رة( حيث 

ك�نت �لح�مي������ة تترّكز فيه� وتت�أّلف من �صور 

بر�ج ال تز�ل  م������زدوج عليه مجموعة م������ن �الأ

ن، ومن �أهمه� برج  ثالثة منه� ق�ئمة حتى �الآ

يبلغ �رتف�عه �ليوم حو�لى /15م/. 
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مدينة �لب�رة �لمن�صّي������ة في قلب �لجب�ل 

أّنه������� مدينة ك�مل������ة بكّل  يج������د �لز�ئ������ر له� �

موؤ�ص�ص�ته� �لدينية و�القت�ص�دية و�الجتم�عية 

ثرّية  و�لع�صكري������ة وتُعتبر م������ن �لمو�ق������ع �الأ

و�لح�ص�رّية �له�ّمة لل�ّصي�حة في �صورية. 

�سرجيال: 

أثرية ه�م������ة وتعد م������ن �لمدن  مدين������ة �

�لمن�صي������ة، وت�صمية �صرجي������ال كلمة �صري�نية 

أنه�  وتعني �ص������ر�ج �هلل، وتكمن �أهميته� في �

تعطين� فكرة و��صحة عن حي�ة �لريف �لعميق 

خ������الل فترة �صورية �لروم�ني������ة و�لبيزنطية، 

�لن�ص�ط�������ت �القت�ص�دية و�الجتم�عية  وعن 

و�لعمر�نية و�لدينية �لتي م�ر�صه� �لفالحون 

�ل�صوري������ون خالل تلك �لفت������رة �لزمنية �لتي 

�ص�ده������� عل������ى مرحلتي������ن طويلتي������ن �صالم 

�صبه ك�م������ل �صمح له������ذه �لن�ص�ط�ت ب�لنج�ح 

و�الرتق�ء.

ثرية �لمهجورة  وتعد من �أهم �لق������رى �الأ

طالق وتعر�ص������ت كغيره� للحروب  عل������ى �الإ

و�لزالزل وحررت على يد نور �لدين �لزنكي 

ع�م 1148م.

وتقع �إلى �لجنوب �ل�صرقي لمدينة �لب�رة 

وتبعد عنه� حو�لى /3كم/ و�صط جبل �لز�وية 

في منخف�س و�ٍد �إلى �لجنوب من مدينة �إدلب 

على �لطري������ق �لو��صل �إلى مع������رة �لنعم�ن، 

وتبع������د عنه� م�ص�فة 9.5 كيل������و متر وك�نت 

تربط �صرجيال ب�لمعرة طريق مر�صوفة من 

�لحج�رة وذلك منذ �لعهد �لبيزنطي. وتعتبر 

جزء�ً من �له�ص�������ب �لمتموجة �لتي تتخلله� 

�ل�صقوق وتتن�وب على �صطوحه� �لم�ص�ح�ت 

ر��ص������ي �ل�ص�لحة للزر�عة  �ل�صخرية مع �الأ

وه������ي محرومة م������ن �لين�بي������ع ولكنه� تروى 

مط�ر ف������ي �ل�صت�ء، وقد  ب�صخ�������ء من مي�ه �الأ

بنيت في �صبه و�ٍد ويج�وره� عدد من �لمدن 

ثري������ة �له�مة مثل �صن�صر�ح وخربة �لربيعة  �الأ

�إلى �لجنوب منه� و�إل������ى �لغرب منه� مدينة 

بعود�، وتتميز هذه �لمدينة بمب�نيه� �لدينية 

و�لخدمية و�القت�ص�دية.

 ومن اآثارها:

ق�ص������ر �لحمر�ء �لذي يع������ود �إلى �لقرن 

�لخ�م�س �لميالدي وهو من �لق�صور �لملكية 

ف������ي �صرجيال، وق������د �أخذ �لق�ص������ر ت�صميته 

نتيجة ل������ون حج�رته �لحم������ر�ء �لد�كنة من 

�لد�خل. ويت�ألف �لق�صر من ط�بقين �لط�بق 

�لعلوي وتوجد فيه �لنو�فذ �لمزخرفة بنقو�س 

روم�ني������ة ويحتوي على فتح�������ت مخ�ص�صة 

للرم�ة �صيقة من �لخ�رج وو��صعة من �لد�خل 

أثن�ء �لحروب. لتحمي رم�ة �ل�صه�م �

� �ص������كل �ل�صقف �لعل������وي فهو كجميع  مَّ
أ �

بني������ة �لمج�������ورة ي�أخ������ذ �ل�ص������كل �لمثلث  �الأ
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وه������و �ل�صقف �لجملون������ي �لخ�صبي �لمغطى 

حمر. �أم� �أر�صية �لط�بق �لعلوي  ب�لقرميد �الأ

فهي ت�صتند �إلى قن�طر تمتد على طول غرف 

�لق�صر وك�ن������ت تزين �أر�صية �لق�صر لوح�ت 

ف�صيف�ص�ئي������ة تك�صرت نتيج������ة تهدم �ل�صقف 

�لعلوي للق�صر. 

يتجه »ق�ص������ر �لحمر�ء« ب�تج�������ه �صروق 

�ل�صم�������س وب�ب�ه ب�تج�������ه �لجنوب وبجو�ر كل 

ب�ب توج������د ن�فذة �صيق������ة و�أم�كن مزخرفة 

ن�رة.  تو�صع به� �لقن�ديل لالإ

كم������� ت�صته������ر بمع��صره������� ومد�فنه������� 

�لنقو�������س �لخالبة و�لتي  �ل�صطحي������ة ذ�ت 

تعود �إلى �لقرن �لر�بع وحتى �لقرن �ل�ص�د�س 

بنية  �لميالديي������ن، وفيه������� �لكثي������ر م������ن �الأ

�ل�صكنية و�لكن�ئ�������س و�لحم�م�ت و�لق�صور 

ومع��ص������ر �لزيت و�لقب������ور �لتي بنيت على 

أبنيته�  نمط و�ح������د تقريب�ً وغ�لب�ً م� تكون �

ذ�ت ط�بقي������ن وتختل������ف من حي������ث �صعته� 

وزخرفته������� ب�خت������الف �ص�كنيه������� وتحت������ل 

هم وهي مبنية  �لبي������وت �ل�صكنية �لمركز �الأ

عل������ى نمط و�حد وموؤلفة من ثالثة عن��صر 

أ�ص��صية: بن�ء لل�صكن يت�ألف من غرف مبنية  �

على م�صتويين وبن�ء �لعمل وف�صحة �صم�وية 

و�صور يحيط بهذه �لف�صحة وتتج�ور �لغرف 

أو ز�وي������ة ق�ئمة ولهذه  عل������ى خط م�صتقيم �

�لبي������وت �صق������ف ذو ميلي������ن ورو�ق مغطى. 

ر�صي مخ�ص�صة  وك�نت غرف �لط�ب������ق �الأ

�صطبالت  للغ������رف �لعملية ك�لمخ�������زن و�الإ

ومع��ص������ر �لزيت، وغ������رف �لط�بق �لعلوي 

ك�نت لل�صك������ن وك�ن �لرو�ق معب������ر�ً ي�صمح 

أو �لمتج�ورة  ب�لمرور بين �لغرف �لط�بقية �

وتفتح كل �لغرف عل������ى �لف�صحة �ل�صم�وية 

وال ي�صتطيع �لز�ئر �لو�صول �إلى �لغرف �إال 

من خالله�. 

ويعود �أقدم هذه �لبيوت �إلى نه�ية �لقرن 

�لث�ن������ي �لميالدي. و�ص������ك�ن هذه �لبيوت من 

�لفالحي������ن �لفقر�ء �لن�صيطي������ن وهم �لذين 

ر��صي �لزر�عي������ة �لمحيطة  ��صت�صلح������و� �الأ

ب�لقرية وك�ن������و� يطبقون �قت�ص�������د �الكتف�ء 

�لذ�ت������ي بدمج �لزر�عة م������ع تربية �لمو��صي 

و�أحي�ن�ً على نط�ق �أ�صغ������ر بزر�عة �لزيتون 

و�صن�عة �لزيت.

وهن�ك �لبي������وت �لكبيرة �لمبنية ب�أحج�ر 

ب�صيطة ق�ئمة ومربع������ة �لزو�ي� تزن �لو�حدة 

منه������� ب�ص������ع مئ�������ت م������ن �لكيل������و غر�م�ت 

ومر�صوفة من دون مالط، تعود هذه �لبيوت 

�إل������ى �لقرنين �لخ�م�س و�ل�ص�د�س �لميالديين 

وه������ي بح�لة جي������دة م������ن �لحف������ظ وي�صل 

�رتف�عه� �أحي�ن�ً �إل������ى ثم�نية �أو ع�صرة �أمت�ر 

�أي حت������ى م�صتوى �ل�صقف وال ينق�س بع�صه� 

ر�صي�ت �لخ�صبية و�لغط�ء  �ص������وى �ل�صقف و�الأ

�لقرميدي. 
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تز�يد عدد �ل�ص������ك�ن بن�صبة كبيرة خالل 

�لقرنين �لخ�م�س و�ل�ص�د�س وتطور ن�ص�طهم 

�صج�ر �لمثمرة  �القت�ص�دي وخ��صة زر�عة �الأ

أ�صج�ر �لزيتون و�صن�عة �لزيت. و�

�أم� بخ�صو�������س �لكن�ئ�س يت�ألف �لمجمع 

�لكن�صي م������ن طر�ز ب�زيليك وف�صحة �صم�وية 

ر�صي ثالثة  وبن�ء يوجد في غرف ط�بقه �الأ

طر�ف  قبور. ورو�قي������ن عري�صين عل������ى �الأ

ورو�ق و��صع من �لمنت�صف يكون �أعر�س من 

�لرو�قي������ن �لَّلذين يحد�نه من جهتي �ل�صم�ل 

أبو�ب،  و�لجنوب، وتت�ألف �لكني�صة من ثالثة �

�ثن�������ن من جهة �ل�صم�ل و�لب�ب �لرئي�صي من 

جهة �لغرب وهو عمودي على حنّية �لكني�صة 

�لموجودة في �لجهة �ل�صرقية.

أم������� �أر�صي������ة �لكني�صة فه������ي مر�صوفة  �

أنه������� ك�ن������ت مغط�������ة  ب�لحج�������رة ويُعتق������د �

ب�للوح�ت �لف�صيف�ص�ئية و�صقف �لكني�صة ك�ن 

�صقف�ً »جملوني« �ل�ص������كل )�لخ�صب �لمغطى 

حمر( وي�صتند �إلى �ص�كف خ�صبي   ب�لقرميد �الأ

مثبت على �لتيج�ن �لمزخرفة ب�أور�ق �لنخيل 

عم������دة »�لكورنثية« �لموجودة على طول  و�الأ

أروق������ة �لكني�صة، تقع �لكني�ص������ة بين �لمع�لم  �

ثرية �له�مة ف������ي »�صرجيال« )غرب ق�صر  �الأ

ثرية و�صرق  �لحم������ر�ء ومع�صرة �لزيت������ون �الأ

ثري( وهو م� ي������دل على قيمته�  �لحم�������م �الأ

ومك�نته������� �لديني������ة و�الجتم�عي������ة في ذلك 

أثرية  �لزم������ن، كم� توجد �إلى جنوبه� مد�فن �

تع������ود �إلى �لعه������د �لبيزنط������ي وبق�ي� لمعبد 

كبير. 

وم������� يميز هذه �لقري������ة »وجود �لحم�م« 

�لذي بن������ي ع�م /473م/ حي������ث عمد �أحد 

�لقرويين و��صمه »جولي�نو�س« �إلى بن�ء هذ� 

�لحم�م من �أجل مق�طعته. 

أل������ف �لحم�م من �ص�ل������ة كبيرة في  ويت�

�ل�صم�������ل و�صل�صلة من �ص�������الت �أ�صغر في 

�لجنوب ويوجد م������ن �لن�حية �لجنوبية من 

�لخ�رج خ������ز�ن كبير محف������ور في �ل�صخر 

ومغط������ى ببالط�������ت حجرية عل������ى �أقو��س 

كبيرة و��صع������ة ه�ئلة تتج�وز ح�جة �لحم�م 

ر�صي������ة مغط�������ة ب�لف�صيف�ص�������ء،  وك�ن������ت �الأ

وتت�ألف �لغرف �لمت�صلة من �ل�ص�لة �لب�ردة 

وملحق�ته� )دو�س ومرح��س( وتنفتح على 

�لغرفة �لمتو�صط������ة �لحر�رة �أي �لو�صط�ني 

ف������ي �لحم�م �لعربي وبع������د ذلك ن�صل �إلى 

�لغرفة �لح�رة �لتي ترتكز بالط�ت �أر�صيته� 

على طبق�ت من �لقرميد ويمر تحته� �لهو�ء 

�ل�ص�خن وفي �ل�ص�لة �لمج�ورة يوجد بيت 

�لن�������ر و�لمغط�س �أم� �لغ������رف �لت�لية فهي 

عب�رة عن مدخ������ل للعم�ل ومخزن للوقود، 

كم� ال يز�ل حم�مه� ك�مل �لمع�لم ب�أق�ص�مه 

�لمختلفة.



بين البارة و�سرجيال

أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624 ���

ثري: موقع براد االأ

ثرية  أكبر �لمو�قع �الأ يعد موقع بر�د من �

في �صم�لي �صوري������ة م�ص�حة بعد �لب�رة، يقع 

على جبل ليلون جنوبي �صرقي ب��صوطة على 

أربعين كيلو  م�ص�ف������ة 8 كم منه�، وعل������ى بعد �

مت������ر�ً �صم�لي مدينة حل������ب و6 كم عن جبل 

�صمع�������ن ويتبع مح�فظة حلب م������ن �لن�حية 

د�رية. موقعه قديم، ويعتقد �أن �ال�صتيط�ن  �الإ

في������ه يعود �إل������ى �لقرني������ن �لث�ن������ي و�لث�لث 

�لميالديين. ويعد جزء�ً من �لمدن �لمن�صية. 

تعني بر�د في �للغة �ل�صري�نية �لبرد، وتعرف 

في �لن�صو�س �ليون�نية ب��صم »كفرو بر�د�«، 

ك�ن������ت �لقرية بل������دة مزدهرة ف������ي �لم��صي 

خ�صو�ص�������ً في �لعه������د �لبيزنط������ي، وع�دت 

و�كت�صب������ت �أهميته� منذ ع�������م 2004م حين 

أبر�صية حلب �لم�رونية، وجود �صريح  أثبتت � �

م�ر م�رون �صفيع �لكني�ص������ة �لم�رونية فيه�، 

ر م�رون هو موؤ�ص�س �لط�ئفة و�صفيعه�، ع��س  م�

وتن�صك وتوفي في �صم�������ل �صورية مح�فظة 

حل������ب، وبعد �كت�ص�������ف �صريحه ف������ي قرية 

ثرية �أ�صبحت ه������ذه �لقرية محج�ً  ب������ر�د �الأ

بن�������ء �لط�ئفة من مختل������ف �لمن�طق �صو�ء  الأ

أو ب�قي �لدول. وحول  أو لبن�������ن � من �صورية �

�صخ�صية �لقدي�������س »م�ر م�رون �لمهمة« في 

�لت�ريخ �لديني ل�صم�ل �صورية يقول �لب�حث 

ث������ري وم�صت�ص�ر جمعية �لع�دي�ت للفتر�ت  �الأ

�صت�ذ عبد�هلل حج�ر، ب�أن م�ر  �لكال�صيكية �الأ

أ�صقف  م�������رون ك�ن �أحد ن�ص�ك �لع������ر�ء وهو �

»قور�س تيودوريط�س«، ع��س في �لعر�ء على 

قمة ع�لية ك�ن فيه� معبد وثني حول بف�صله 

�إل������ى كني�صة وهو مك�ن منع������زل ومرتفع عن 

�صطح �لبحر 560م، وبع������د وف�ة م�ر م�رون 

في �لع�م )347 - 410م(. حول �لمعبد �لذي 

تح������ول الحق�ً لمعب������د روم�ني �إل������ى كني�صة، 

أر�دت �لق������رى �لمج�������ورة �لح�ص������ول على   �

جثم�ن������ه و��صتط�عت قرية ب������ر�د �لتي ك�نت 

أثرية في �صم�ل �صورية �أخذ  ث�ني �أكبر قرية �

رف�ت������ه ودفنه في كني�ص������ة »جولي�نو�س« بعد 

�أن �أ�صيف �إليه� جن�������ح في �لجهة �ل�صم�لية 

للحنية �ل�صرقي������ة لي�صم رف�ته، وحول وف�ته 

ثري غ�ص�ن �ل�ص�مي بعد �ثني  يقول �لب�حث �الأ

ع�ص������ر ع�م�ً من �إز�حة �لوثنية وبن�ء �لكني�صة 

وتق�ط������ر �لن��س �إليه ل�صف�������ء نفو�صهم ولتتبع 

طريقت������ه �لن�صكية و�صم�ع تع�ليمه و�إر�ص�د�ته 

�لت������ي �أخذو� يعملون به� ب�صب������ب تع�مل م�ر 

م�������رون معه������م بود�ع������ة، وك�ن لطريقة م�ر 

م�������رون �لن�صكي������ة ونج�حه في ط������ي عب�دة 

وث�ن �أهمية جعلته مق�صد�ً لن�ص�ك �آخرين  �الأ

تتلمذو� على طريقته.

وبح�صب م� يذكر �لموؤرخ �لرو�صي »جورج 

ت�ص�لنكو«، ف�إن ت�ريخ ن�صوء �لبلدة يعود للقرن 

�لث�ني ح������ول هيكل وثني، وتط������ورت �لبلدة 
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مع بد�ي������ة �لقرن �لث�لث �إذ تدل �لمكت�صف�ت 

ثري������ة على بن�ء فندق فيه�، وخالل �لفترة  �الأ

ثري�ء موؤلف من فيالت  نف�صه� بني ح������ي لالأ

�صكنية مح�ط������ة بحد�ئق، ومعبٌد وعدة قبور 

�صخرية تقليدية ودك�كي������ن ترمز �إلى وجود 

�صن�عة �لزيت ف������ي �لقرية تعود �إلى �صنو�ت 

202 - 203 للمي������الد. وكذل������ك �كت�صف م� 

يعود لفترة �لق������رن �لث�لث وهو �صريح مربع 

قدم في  �صالع وحم�م�ت روم�نية هي �الأ �الأ

�لمنطقة. كم������� ت�صير �لدالئل �إلى �أن �لقرية 

تطورت كثير� في �لق������رن �لر�بع �لميالدي. 

أ�صق������ف قور�س« عن  حي������ث يقول »ت�������ودوره �

ب������ر�د، ب�أنه� �لمدينة �لكبرى في جبل ليلون، 

ومركز �إد�رة منطقة جبل �صمع�ن.

تو�ص������ع �لبل������دة تت�ل������ى نح������و �لغرب، 

وظه������رت فيه� عدد من �لبي������وت �ل�صكنية 

�لع�دي������ة، و�لحو�ني������ت �لحرفية، ومع��صر 

للزي������ت ومز�رع حيو�ني������ة، كذلك ن�ص�أ حي 

تج�ري �إل������ى جنوب �لبل������دة، و�إلى �أق�صى 

�صم�له� عثر عل������ى مقر للح�كم �لبيزنطي 

لجب������ل �صمع�ن بني �صن������ة 496م، كم� تدل 

�لكت�ب������ة �ليون�ني������ة في������ه، و�نطالق�������ً من 

�لقرني������ن �لخ�م�س و�ل�ص�د�������س غدت بر�د 

مرك������ز�ً �صن�عي�ً وزر�عي�������ً معروف�ً ب�صبب 

ك�لحبوب  �لمختلفة،  �لزر�ع�������ت  مم�ر�صة 

و�لزيت������ون و�لكرمة، و�أ�صبح������ت له� �صبكة 

ث�ر  من �لطرق �لد�خلي������ة. ف�إلى ج�نب �الآ

�لتج�ري������ة و�لمدنية عثر على �أر�صه� على 

ثالث كن�ئ�س وديَرين كبيَرين. 

ومن������ذ �لق������رن �ل�ص�بع هجره������� �صك�نه� 

مبر�طورية   تدريجي�ً، خ������الل �لحروب بين �الإ

مبر�طورية �لبيزنطية، �أم� في  �لف�ر�صية و�الإ

�لقرن �لع��صر للميالد، تحولت بر�د �إلى مركز 

دف�عي بيزنطي، ف�تخ������ذت مب�نيه� �لدينية 

قالع�ً وح�صون�ً حربية، وربم� �ص�هم  �نعد�م 

ث�ر  �أهميته� ب�حتف�ظه������� بق�صط و�فر من �الآ

�لتي تعود للحقبة �لبيزنطية بهيئة �صليمة.

�صّمى �لم������وؤرخ �لرو�صي »جورج ت�ص�لنكو« 

بر�د و�لمنطقة �لمحيطة به� »�لمدن �لميتة« 

و�صم�ه� ع������دد �آخر من �لب�حثي������ن »�لمدن 

�أهمية  ب������ر�د و�كت�صب������ت  �لمن�صي������ة« ع�دت 

خ��صة منذ ع�م 2002م حين بد�أت عملي�ت 

�لتنقيب فيه� برع�ية �لب�حث »غ�ص�ن �ص�مي« 

م������ر وفد م������ن �لوالي�ت  وم������ن ثم تول������ى �الأ

مريكي������ة، كذل������ك فق������د تبنت  �لمتح������دة �الأ

أبر�صية حلب �لم�رونية وج�معة �لروح �لقد�س  �

ف������ي �لك�صليك في لبن�ن ووز�رة �ل�صي�حة في 

أبر�صية حلب  �صورية �لعملي�ت، ومن ثم ثبتت �

�لم�رونية في 3 تموز 2004م، وجود �صريح 

ول فيه� و�أعلنته� منطقة  �لقدي�������س م�رون �الأ

حج للكني�ص������ة �لم�رونية في ع�������م 2010م، 

وبد�ع������ي ذكرى مرور �ألف و�صتمئة ع�م على 
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وف�ة م�ر م�رون نقل ق�صم من ذخيرة �لقدي�س 

م�رون �إلى بر�د.

بعد �كت�ص�ف �صريح »م�ر م�رون«، ق�مت 

�لحكومة �ل�صوري������ة ب�صق طريق �صريع يربط 

�لبلدة بمدينة حلب، �أم� �ص�بق�ً ف�إن �لطريق 

�لو��ص������ل هو طريق غير معبد، كذلك ر�صف 

طريق حج������ري ي�ص������ل بين �ص�ح������ة �لقرية 

وكني�ص������ة »جولي�نو�س« حي������ث �ل�صريح، ولم 

يك������ن هن�ك مجل�س بلدية ف������ي بر�د فق�مت 

�لمح�فظ������ة بتعيي������ن مجل�س بلدي������ة تم��صي�ً 

م������ع �أهميته������� �لمكت�صب������ة، وكذل������ك �أعلنت 

در�ج  وز�رة �ل�صي�حة �ل�صوري������ة عن �صعيه� الإ

ب������ر�د و�لمدن �لمن�صية عل������ى الئحة �لتر�ث 

�لع�لم������ي وهو م� ت������م فعلي�ً ف������ي 27 ك�نون 

�لث�ني 2011م، ومن������ح �ل�صيد �لرئي�س ب�ص�ر 

�ص������د قطعة �أر�س بم�ص�ح������ة خم�صة �آالف  �الأ

بر�صية حلب لبن�ء كني�صة فيه�،  مت������ر مربع، الأ

ول������م يتم بن�ء �لكني�صة بع������د، وتتم �ل�صلو�ت 

ف������ي كني�صة م�صبقة �ل�صن������ع، يخدمه� ك�هن 

منت������دب من حل������ب ور�هب ن��ص������ك من دون 

دير. قدمت �لمح�فظ������ة ل�صك�ن بر�د من�زل 

م�صبق������ة �ل�صنع، حيث ك�نت بع�س �لع�ئالت 

ثرية ذ�ته�������، و�لقرية  تقي������م في �لمن�������زل �الأ

والد  ال يوج������د فيه� مدر�صة و�إنم������� يتلقى �الأ

تعليمهم في �لقرى �لمج�ورة، وهم يعتمدون 

عل������ى �لزر�عة وتربية �لم��صي������ة و�إن ظهرت 

مجموعة من �لمق��ص������ف و�لمط�عم لتلبية 

�حتي�ج�ت �لز�ئرين و�لحج�ج.

آث�ره� كني�ص������ة »جولي�نو�س«  أه������م � ومن �

�لم�صم�������ة على ��ص������م »جولي�نو�س« �ل�صوري، 

أنق��س  وهو �لمهند�س �لذي ق�م ببن�ئه� على �

هيكل وثن������ي من �لقرن �لث�ن������ي، وهي ث�لث 

�كب������ر كني�صة في �صورية بعد كني�صتي �صمع�ن 

وكر�نتي������ن �صرق������ي معرة �لنعم�������ن، ��صتعمل 

عم������دة �لكورنثية  ف������ي بن�ئه������� �لكثير من �الأ

�لمزخرف������ة ومن �لحج�������رة �لم�صقولة �لتي 

ك�نت للهيكل، ال تز�ل �لكني�صة بح�لة جيدة، 

طوله� 42 متر�ً وعر�صه� 22 متر�ً، وهيكله� 

ال ي������ز�ل �صب������ه �صليم، على ج�نب������ي �لكني�صة 

توجد غرفة دي�كونيك������ون �لم�صتعملة لخدم 

كر�م �ل�صهد�ء  �لكني�صة وغرفة �لم�رتيرون الإ

و�لقدي�صي������ن وف������ق �لطقو�������س �لم�صيحي������ة. 

أو  و�لكني�ص������ة نعته������� �لبع�س ب��ص������م ب�زليك �

ك�تدر�ئية كونه� ث�ني������ة �أكبر كن�ئ�س �ل�صم�ل 

�ل�صوري م������ن حيث �لحجم و�لم�ص�حة، وهي 

تحت������وي على �صحن و��ص������ع يدعى �لبيم� ال 

أبو�ب مم�  تز�ل مع�لمه و��صحة،وله� ع�صرة �

يدل عل������ى كث�فة �لد�خلين �إليه� و�لخ�رجين 

منه�، وقد تم بن�وؤه� بين ع�مي 399 و402م 

أ�صم�ء  ح�صب �لكت�ب�ت �لموجودة، وقد نق�صت �

بع�������س من �ص�ه������م في ت�صييده�������، �لح�ئط 

�ل�صم�لي للكني�صة يح������وي قو�س ن�صر، ومن 



بين البارة و�سرجيال

��� أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624

�لمعلوم �أن �أقو��س �لن�ص������ر ك�نت تق�م �أم�م 

بط�ل �لمنت�صرين في �لحروب عند  مدفن �الأ

�لروم�ن للداللة على �لتكريم �لف�ئق للع�دة، 

و�أ�صبحت في �لم�صيحية مخ�ص�صة لمد�خل 

مد�فن �لقدي�صي������ن، ومنه� ينفتح �لبن�ء على 

مدفن م�ر م�رون. 

وبع������د ب�ص������ع �صن������و�ت، قر�ب������ة 410م، 

�أ�صيفت من �لجهة �ل�صم�لية للكني�صة كني�صة 

�صغرى مط�بقة له� من حيث �لت�صميم، له� 

مدخ������الن، ك�نت بمث�بة معب������د �صغير ربم� 

تعود �إلى �لقرن �ل�ص�بع �لميالدي، وفي �صدر 

�لكني�ص������ة تتفرع حني������ة مركزية ��صتخدمت 

كم�رتي������رون مخ�ص�������س لحف������ظ ذخ�ئ������ر 

�لقدي�صين وفق ع�د�ت وطرق تكريمهم، وال 

يز�ل �لق�صم �ل�صرقي من �لكني�صة �صليم�ً بم� 

ف������ي ذلك �لحنية، �أم� بقي������ة �لجدر�ن فهي 

مهدمة، وفي و�صط �لحنية عثر على ن�وو�س 

حجري.

أم������� دير بر�د فهو على م�صيرة دق�ئق �إلى  �

�لجنوب وي�ص������م كني�صة ومك�ن �إق�مة للحج�ج 

وبرج�ً لن��صك ومقبرة ومع�صرتين، �إ�ص�فة �إلى 

عمود للعب�دة، يبلغ طوله ثم�نية �أمت�ر، ال يز�ل 

ربعة وبك�مل �رتف�عه  �لبرج ق�ئم�ً بجدر�نه �الأ

�ل�ص�ه������ق ويعود �إلى �لقرن �ل�ص�د�س �لميالدي 

ويبرز في نه�ية جدر�نه �إفريز حجري جميل 

خير بنو�فذ تتيح للن��س  كم������� يتميز �لط�بق �الأ

ديرة  �الت�ص�������ل مع ز�ئريه، يقيم ف������ي هذه �الأ

�لرهب�ن �لق�ئمون على خدمة �لمع�بد �لدينية 

ون�ص�كه�������، كم� ي�صتقبلون �لحج�������ج �لز�ئرين 

م�كن �لديني������ة �لمقد�صة و�لتي يق�صدونه�  لالأ

بنية  للح������ج و�لزي�رة، ويعد �لبرج م������ن بين �الأ

ثرية وهو ال ي������ز�ل محتفظ�ً بك�مل �أجز�ئه  �الأ

ف�ص������اًل عن جم�ل بن�ئ������ه ب�لحج�رة �ل�صخمة 

و�لم�صذبة و�لم�صتوية. 

أي�������ر من ع�������م 2002م، �أق�مت  وف������ي 4 �

�لطو�ئ������ف  وممثل������و  �لم�روني������ة  �لط�ئف������ة 

�لم�صيحية حفاًل كبير�ً في قرية بر�د �إحي�ء 

لذكرى موؤ�ص�������س �لط�ئفة �لم�رونية �لقدي�س 

»م�������رون«، عل������ى �أن ي�صب������ح ذل������ك �لت�ريخ 

من��صبة دينية ر�صمية �صنوية، تق�م له� مر��صم 

�حتف�لي������ة خ��صة في �لقري������ة �إحي�ًء لذكرى 

م�ر م�������رون �لذي دفن هن�ك. وجرى تنظيم 

�الحتف�������ل بذكرى �لقدي�س م�������ر م�رون في 

بر�د �آخر مرة في ع�م 2011م. ومع ت�ص�عد 

�لعنف في حلب عزف �لزو�ر عن �لقدوم �إلى 

بر�د. وبر�د �ليوم، قرية كبيرة و�صط خر�ئب 

و��صعة، ت�صير �إلى م��صيه� �لتليد. 

ث�������ر �لجميلة في  وهن�������ك �لكثير من �الآ

مح�فظ������ة �إدلب وحلب ال ي�صتطيع من ينظر 

�إليه� �إال �أن يعبر عن �حتر�مه لتلك �ل�صعوب 

�لتي �أعط������ت للب�صرية درو�ص�������ً في �لزر�عة 

و�ل�صن�عة وفن �لعم�رة قبل �أن تندثر.          
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- على دروب �لقرى �لمن�صية، مو�صى ديب �لخوري، دم�صق 2012م.

ث�ر و�لمت�حف، دم�صق  ثرية في �صم�ل �صورية، �لمديرية �لع�مة لالآ ي�������م �لثق�فية �ل�صورية، معر�س �لقرى �الأ - �الأ

2002م.

ثرية على الئحة �لتر�ث �لع�لمي لليون�صكو، دم�صق 2010م. - ملف ت�صجيل �لقرى �الأ

- مو�قع �لتر�ث �لع�لمي في �صورية، د.ب�ص�م ج�مو�س، م.لين� قطيف�ن، دم�صق 2012م.

- في دي�ر م�ر م�رون، غ�ص�ن �ل�ص�مي، بيروت 2010م.

أني�س �أبي ع�د، دم�صق. حلب 2010م. - م�ر م�رون �أ�صو�ء على حي�ته ومن�صكه ودفنه، �لمطر�ن يو�صف �

أنتجته �لموؤ�ص�صة  - عل������ى دروب �لمدن �لمن�صية، للدكتور علي �لقيم _ و»�لن�س �لعلمي« للفيلم �لوث�ئقي �لذي �

�لع�مة لل�صينم�، بمن��صبة ت�صجيله� في ق�ئمة �لتر�ث �لع�لمي لدى منظمة »�ليون�صكو«.   

المراجع
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�أديب و�شاعر �شوري. ❁

ـمت لغوي للحمام�سلـمت لغوي للحمام�سّلـمت لغوي للحمام

يحيى حمي الدين

❁

ال لي�س لي مدن

على �سطح الوجيب

والليل دثرني

منيات الظالمة 
ْ
منيات الظالمة 
ْ

ب�سفر االأ

كسكسك سقطع ال�سقطع ال� كي اأ

أيقنته الذي ا

ي كظليسي كظليسي كظلي سم�سم� أ ا

تهىستهىستهى سين ظل الم�سين ظل الم� أ ا

م�سيات الحالمة 
ْ
م�سيات الحالمة 
ْ

في االأ

هيقسهيقسهيق سحب يعلون ال�سحب يعلون ال� حب يعلون ال�سحب يعلون ال�س سوال�سوال�

بداع الإ
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بتربتي

دفلى

�أما من نا�صر..

رجو�ن ليل صليل صليل �لأ صودمي �صودمي �

�أهيب بال�صمت �لذي

جاريصجاريصجاري ص�ص� أ ذرفته �

 غابرة 
ْ
 غابرة 
ْ

حروفاً

�أ�صغي لنق�ش �لحبر

ديمصديمصديم صل�صل� في لوح �

نهار لرغبة �لأ

في مطر �ل�صباح

كب عابرة 
ْ
كب عابرة 
ْ

�وفي مر�وفي مر�

ش لي�ش لي�ش لي ل

�لقديمِة �لمز�لمز�ر�ِت �
ُ
مع صمع صمع  ص�ص�

اء يدقصاء يدقصاء يدقُّ بابي صلم�صلم� و�

يعريعّري كي �أ

حزن قلبي

لهاجرة 
ْ
لهاجرة 
ْ

في �صعود �

ألوذ بالتقليل و�

و�لتعليل

كم مكث �لكمون

يئناصيئناصيئنا صب�صب�

ً
�توى قمر�توى قمر� توى قمرصتوى قمرص ص�ص� حتى �

كرة 
ْ
كرة 
ْ

بليل �لذ�

آه على ليلي �

و�أحالم �لقتيل تزورنا

اعة صاعة صاعة �ل�صحو �لثقيل صفي �صفي �

وموتن�

أثٌر على عينٍ  �

ْ
يج�هر ب�لمر�ثي �لق�دمة 

ال لي�س لي

أ�ص�طير �لدجى �

و�ل�صرد يقر�أ عزلتي

هذ� �لمدى

ً
 وبحر� 

ً
بر� 

أيقونتي هذه �

في �لبدء ك�ن �لقول

ْ
�أم في �لبدء ك�نت ف�طمة 

ي� نف�س م� 

أ�صطورًة �صكن �لهوى �

و�لفتح �أيقظني

بف�صل خ�م�س

�صلمُت لغوي للحم�م

وم� �كت�صبت بغزوةٍ 

ط�ر �لحَم�ُم

ثمْة عن �لف�صول �الآ

ي� نف�س �أ�صن�ك �لزم�ُن

بغربةٍ 

و�لن��س في �صغٍب

�صو�ر �لهدوء فمن يدنو الأ

�صو�ك.. من

و��صى ربيَع �لبيل�ص�ن

بخفقتي

من يحتفي - مثاًل- بمثو�ك
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ولي ،ال لي�س لي

 على قلقٍ 
ٌ
جهة 

ْ
تن�م وخ��صرة 

و�لعمر �أعن�ُب �لمن�في

أن�صودتي خمرتي ، �

و�لك�أ�س �أوحى ب�لن�ص�ء

ْ
على تخوم �لخ�طرة 

ي� نف�س من 

�أو�صى �لعبور بخفقتي

أفٌق تدلَّى  �

في لي�لٍ غ�درة

ال لي�س لي

غير �لعن�دل

أ �لمعنى فتمدُح تبد�

�صربَه�

ْ
م�صي�ت �لغ�ئمة  في �الأ

كم الح فجٌر

أن��صيدي في �

وكم ك�نت طيوري

.
ْ
ح�ئرة 
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�شاعر و�أديب.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ياء ياءقبل حلول ال�ضياءقبل حلول ال�ضّ

منري حممد خلف

❁

ي�سّدُد خوَف المالييِن

اتساتساِت روحي، سنحو فرا�سنحو فرا�

ويوقظ رامبو

َوبودليَروبودليَر

دروي�َش

ّوالمتنّبي،والمتنبي،والمتنّبي،

َ الذين عَد الذين عَدوا  وكّل

َعمارنا متعبيَنعمارنا متعبيَن،
أ ا قبَل

أيامنا ر في وجه مر في وجه ّمر في وجه ا مسمس سي�سي�

َ البوم �ساعَد البوم �ساعَده  بحسبحسبُح س�س�

ه المظلماتوغوافله المظلماتوغوافلَه المظلماِت

بداع الإ
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في�سكُت نعناُع �أحالمنا،

باح باحسباحسّ سل�سّلّ�ل� ر خوَف ور خوَف ّور خوَف �نغالق � وسوس سنت�سنت�

تهي ستهي ستهي  سعين ما ن�سعين ما ن� اباباأ

فيفسفيفسفيٍف سمن كالم �سمن كالم �

ّل�ّساكنون -على قلّةل�ساكنون -على قلّةل�ّساكنون -على قلٍّة- � هولهولَُه تد�

�لّذكرياِت غرفَة

ريرةسريرةسريرةُ سل�سل� � كّف �لأ هوما لم تقلهوما لم تقلُْه

َ ـ قرَب ـ قرَب �أوجاعنا ـ ما لم نجْد

ةسةسًة.. سفر�سفر�

َكي نعاتَبكي نعاتَب في �لورد

�لّذبول  لسلسَل س�س� �أ

ْلفناْءلفناْء. � لسلسَل سوف�سوف�

السالساَل سو�سو� أ ديجمديجّمُد �

ما لم يلْد بعُد

وقسوقّسوق سل�سل� في متحف �

�لفّل ل ول ّول �لنظرِة من �أ

روق سروق سروق �لمعاني  سحتى �سحتى �

َكَمنكمنكَمْن يرتقي في �نحناٍء

ْرتقاْءرتقاْء. ومن ينحني في �

ورسورسور سلح�سلح� � َيفلّي ثياَبيفلّي ثياب

وء وءسوءسّ سل�سل� ويبحُث عن بقعة �

عن ِم�ْصِك م� قد تو�ّصده �لعمُر

قلُت:...

 �لّريُح:..
َ
وق�لت لي

أّي عطٍر لكنني لم �أقل �

أتقّرْب من �لغيِم  ولم �

ر�صَم حقل �نتظ�ٍر،  �إال الأ

َ
تذّكرُت نف�صي

ثّم �نطلقُت �إلى قمٍر

غني�ِت  ي�صبُه �الأ

�لتي كبرْت قرَب �صوِت �لحبيب،

أدِر كيف بكلت� يدّي ولم �

�أزحُت �ل�صب�َب �لعنيَد

عن �لكتَفيِن �لم�صوّدتَيِن

مني�ِت أ�صتعيَد قوى �الأ وح�ولُت �أن �

لينه�س في غفلة �لموت

م� قد ت�ص�بََه 

من ظّل نف�صي

وظلٍّ على �لم�ء

في منحنى �ل�ّصّر 

عند �كتم�ل �ل�صدى

قلُت: هذ� �لذي بينن�!
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 �لغيُم �إيق�َعه في يَدّي
َ
ن�صي

�نهمرُت على �صكل ذكرى

تعّد من��صَكه�

حول فقٍد عقيم �لجه�ْت.

هو �لغ�م�ُس �لحرُّ

و�لح�م�ُس �لمرُّ

َغيٌْب غريب �لمالمح

ي�أتي بطيئ�ً 

�صريَع �لقط�ر�ت 

يفلَُح في لوحة �لكون

 م� قد ت�صّرَب

 من رَغِد �للون

قبل �لفو�ْت.

�أم�َم هبوٍب 

ثقيل �لخطى 

من زمّرد وقٍت مهي�س �لدق�ئق

يُ�صِهُر غيم�ً من �لقّبر�ت

يحّوْمَن حول �رتب�ك �لندى

في مد�ر �لج�ص�ْد.

وفي لحظٍة 

أّي �صيٍء لم �أجْد �

فقدُت زم�َم �لكالِم

و�أ�صبحُت في لحظٍة ال �أح�ْد.

ٍ
 ق�ب �نعد�م

َ
أني ف�أدركُت �

يحّدُق في �صورة �لنف�س 

وهي تع�ّس �أ�ص�بَعه�

خ�صيَة �لنوم

ب�ْد.  فوق ظالم �الأ

وح�ولُت ث�نيًة 

�أن �أكوَن

أقلُْه  أقّوَل م� لم � أاّل � و�

و�أك�صف عن وجهتي في �لحي�ِة

وعن حكمتي في �لمم�ِت

ف�أ�صكتَني م�رٌد 

من �صاللة ريٍح ُخال�صيَّة

ّ
ال تُهيل علي

�صوى غ�بٍة من هب�ْء.

و�أطلَق غيري على نف�صه

عتَْم �صْرخ�ته

في قمي�س �لبك���ْء.
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قا�ص وباحث ووزير �لرتبية.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

الو�صية

د. هزوان الوز

❁

باحاتضباحاتضباحاُت بع�ضها بع�ضاً، بل لكّل ض ال�ض ال� بهضبهضبُه ضال ت�ضال ت�

ه، بل لكّل ه، بل لكلضه، بل لكلضّ ض ال�ضوء ال������ذي يخ�ضّ ال�ضوء ال������ذي يخّ� ال�ضوء ال������ذي يخ� ُب������اح معجُمب������اح معجُم ب������اح معجمضب������اح معجمض ض�ض�

باح ضباح ضباح اآخر،  ضاد �ضاد � اد �ضاد �ض ضاده المختلف عن �ضاده المختلف عن � اده المختلف عن �ضاده المختلف عن �ض ضب������اح �ضب������اح � ب������اح �ضب������اح �ض ض�ض�

ه، وجهره، ضه، وجهره، ضه، وجهره،  ضباح هم�ضباح هم� باح هم�ضباح هم�ض ض حرف من ال�ض حرف من ال� و.. ول������كّل

ي�س ضي�س ضي�س  ضما ه�ضما ه� ّما.. رّبما ه�ما.. ربما ه�ما.. رّب ّ لثغته في الروح، ورّبما.. رب لثغته في الروح، وربما.. رب لثغته في الروح، ورّب وحفيُف

ي�س معاضي�س معاضي�س معاً.  ضما اللثغة واله�ضما اللثغة واله� ما اللثغة واله�ه، وربما اللثغة واله�ه، ورّب ه، وربضه، وربض ضم�ضم� م�ضم�ض ض�ض�

������ة.. تكملض������ة.. تكملض������ة.. تكمُل ضلم تك������د فاتنة، مديرة مدر�ضلم تك������د فاتنة، مديرة مدر�

باح الذي ضباح الذي ضباح الذي  ضل رفيف لروحها ف������ي ذلك ال�ضل رفيف لروحها ف������ي ذلك ال� ل رفيف لروحها ف������ي ذلك ال�ول رفيف لروحها ف������ي ذلك ال�ّو اأ

اها فيه باها فيه باأغنية جديدة للحياة،  ها فيه بضها فيه بض ضكانت تعد نف�ضكانت تعد نف�

ام المتعب بام المتعب باأعراف  م المتعب بببريق �ضوء في هذا العالم المتعب بببريق �ضوء في هذا العالَ

ان، ولم تكد ضان، ولم تكد ضان، ولم تكد  ضن�ضن�  في االإ
ّ
اني
ّ
اني
ّ

انيضانيض ضن�ضن� إوقيم كابحة للإوقيم كابحة للإ

ب الذي  ا بها ا بها اأم�س من حكاية االأ ّ ما مّر ما مّر تعيدضتعيدضتعيُد ضت�ضت�

كنضكنضكَن ضة لت�ضة لت� ة لت�ضة لت�ض ضرغم ابنت������ه على مغ������ادرة المدر�ضرغم ابنت������ه على مغ������ادرة المدر� أ ا

بداع الإ
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أنوثتها عن براعمها  اإلى البي������ت وقد اأعلنت ا

ّولى، ثّمولى، ثّم لم تكد تت������م جولتها ال�صباحية، 
الأ

ّتقّرت لث������وانتقرت لث������وانتقّرت لث������واٍن وراء مكتبها، حتى  تقرصتقرص ص ا�ص ا� وم������ا اإْن

مل������ت، وحوقلت، صمل������ت، وحوقلت، صمل������ت، وحوقلت،  صتعالى رني������ن الهاتف، فب�صتعالى رني������ن الهاتف، فب�

ّ، اللهّم، اللهّم اجعله خيراً«،  ها: »خيراصها: »خيراصها: »خيراً صثت نف�صثت نف� وحّد

اعة الهاتف:ماعة الهاتف:ّماعة الهاتف: مصمص ص رفعت �ص رفعت � ّثّمثّم

ألو... - ا

تاذة فاتنة.صتاذة فاتنة.صتاذة فاتنة. ص�ص� أ عد �صباحك صعد �صباحك صعد �صباحك ا ص- ي�ص- ي�

ة ميا�س.... �صباح الورد.... صة ميا�س.... �صباح الورد.... صة ميا�س.... �صباح الورد....  صن�صن� آ ا - اأهاًل

كيف الحال؟

- تمام... الحمد اهلل.

لي...صلي...صلي... ص- تف�ص- تف�

ة صة صة اإيمان التي انتقلت  صن�صن� - انتبه������ي من الآ

تك.صتك.صتك. صلى مدر�صلى مدر� اإ

بب النقل؟صبب النقل؟صبب النقل؟ ص- خير... ما �ص- خير... ما �

- اإنه������ا مثال للوقاحة وقلة الذوق، وغير 

ها. صها. صها.  صر درو�صر درو� ر درو�صر درو�صِّ ص تح�ص تح� لان، ولان، ول ان، وصان، وص صمحترمة وطويلة ل�صمحترمة وطويلة ل�

 تنبيهك، تقدمت 
َّ
وواجب الزمالة يحتم علي
َّ
وواجب الزمالة يحتم علي
َّ

ت������ك هرباصت������ك هرباصت������ك هرباً من  صل������ى مدر�صل������ى مدر� بطل������ب النتقال اإ

تجواباتي لها.صتجواباتي لها.صتجواباتي لها. صالعمل، ولكثرة ا�صالعمل، ولكثرة ا�

ه������ا في ال�صف وه������ا في ال�صف وؤه������ا في ال�صف  - ما يهمن������ي هو عطا

نجد له صنجد له صنجد له  صوتعامله������ا مع التالمي������ذ، والباقي �صوتعامله������ا مع التالمي������ذ، والباقي �

كراصكراصكراً لك. ص... �ص... � كراصكراصكراً ص...�ص...� حاًل

ماعة، وبعد ثوان دخلت صماعة، وبعد ثوان دخلت صماعة، وبعد ثوان دخلت  صغلقت فاتنة ال�صغلقت فاتنة ال� اأ

س������راء ورق وبع�س������راء ورق وبع�س ������راء ورق وبع�ص������راء ورق وبع�ص صمعاونته������ا قائلة: يلزمنا �صمعاونته������ا قائلة: يلزمنا �

لمتحان������ات الف�صل  يراصيراصيراً صي������ة تح�صي������ة تح� ي������ة تح�صي������ة تح�ص صالقرطا�صالقرطا�

ول. ي الصي الصي الأ صالدرا�صالدرا�

أمين������ة �ل�ص������ر �لكمي�ت  - ح������ّددي م������ع �

�لمطلوب������ة، و�ذهبي غد�ً م������ع �أمينة �لمكتبة 

�إلى منطقة �لحلبوني.

أ�صت�ذة ف�تنة؟ ك�أنك م�صغولة �لب�ل... - خير �

- ال... ال، �ت�صل������ت من������ذ قلي������ل مديرة 

ن�صة �لتي �صدر  رتني م������ن �الآ مدر�صة.. وحذَّ

ق������ر�ر نقله� �إلى مدر�صتن�.. »مو... ن�صيحة« 

هكذ� ق�لت!

تعطيه�������  أل������ن  � �صتفعلي������ن؟  وم�������ذ�   -

مب��صرة؟!

- طبع�ً �ص�أعطيه�، ولكن ف�صولي يدفعني 

ن�صة مي��س.  �إل������ى معرفة م� ور�ء �ت�ص�������ل �الآ

أو  حو�ل جميع�ً �أهاًل و�صهاًل ب�أي زميل � في �الأ

�صع�ر بين  زميلة. ب�لمن��صبة هن�ك تف�وت ب�الأ

�صع�ر  مكتبة و�أخرى في �لحلبوني، ق�رني �الأ

ثم ��صتري...

❁    ❁    ❁

ن�صة �إيم�ن من حيث 
أّي�م وف�تنة تت�ب������ع �الآ �

�ل������دو�م، و�اللت������ز�م، و�لعط�������ء، و�لمع�مل������ة، 

د�ري و�لتدري�صي. و�لت�صرف مع �لجه�زين �الإ

�إيم�������ن مدر�صة م�ص�عدة للغ������ة �لعربية، 

ن�حلة وطويلة �لق�مة ن�صبي�ً. ب�صرته� �صمر�ء 

د�كنة، وف������ي عينيه� بري������ق غريب ونظر�ت 

�أغرب. �ص�دقة ف������ي عط�ئه�، ولكنه� غريبة 

ط������و�ر! تحب عمل �لخير م������ع تالميذه�  �الأ

د�ئم�������ً، وملتزمة ب������كل �لمق�يي�������س، لكنه�.. 

طو�ر. لكّنه� غريبة �الأ
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أو  ل������و تركته� تعمل ليل نه�������ر، فلن تكّل �

تمل، وك�أنه������� تهرب من �لحي�������ة ب�لعمل، ال 

مك�ن للمظهر �لخ�رجي في ح�ص�ب�ته�، يعني 

»ه�لحج�������ب و�لم�نطو« ول������م يره� �أحٌد من 

دونهم�������، ال تمتلك مي������زة �لر�ص� عن �لذ�ت 

نه�ئي�ً.... ال عن نف�صه� وال عن �صكله�.

تدخل �صب�ح�ً �لمدر�ص������ة... تلقي تحية 

�ل�صب�������ح، ثم في �صب�ح �لي������وم �لت�لي تدخل 

�لمدر�صة مكفهرة �لوجه...غريبة �لت�صرف�ت، 

وك�أن ُكْرهَ �لع�لم ُزِرع د�خله�...تدخل �صفه� 

وتخرج منه من دون �أي كلمة!!!

ت�ص�رك في �لرح������الت �لمدر�صية، لكنه� 

ط������و�ر، ت�صحك �أحي�ن�������ً وتمزح،  غريب������ة �الأ

و»عي������ن �هلل عليه�«، وبع������د لحظ�ت تتمرد، 

أو  أو ت�صرف من �أي زميل � وتلتئ������م على كلمة �

زميلة.

مز�جي������ة! تجده� ف������ي �لمدر�صة مح�مي 

�لدف�������ع عن كل معلمة، حتى ل������و لم توكله�، ال 

تح������ب �لظلم، وال تقبل به م������ن وجهة نظره�، 

حت������ى دف�عه� عن �لحق يكون ب�أ�صلوب مختلف 

تم�م�ً وغير طبيعي. تقر�أ من ت�صرف�ته� ورّد�ت 

أنه� تعر�صت ف������ي حي�ته� لظلم فظيع،  فعله������� �

وقد يكون هذ� هو �لتف�صير �لوحيد  لت�صرف�ته� 

ودف�عه� عّمن تعتقد ب�أنهم مظلومون.

تد�ف������ع ب�صر��ص������ة بعي������دة �لبع������د كلّه عن 

�لدبلوم��صية، ت�ص�عده� في ذلك مالمح �لوجه 

ونظر�ت �لعيون �لج�حظة نوع�ً م�....

علم������ت �لمدي������رة �أن �إيم�������ن �نتقلت من 

مديري������ة تربي������ة.. خ������الل در��صته������� �للغة 

نكليزية ق�صم �لترجمة في برن�مج �لتعليم  �الإ

ن مع  �لمفتوح في ج�معة دم�صق، وت�صكن �الآ

أم������ور معي�صته� من خالل  زميل������ة له�، ت�صّير �

ر�تبه� وبع�س �لدرو�س �لخ�صو�صية، عربي، 

�إنكليزي...

أة في  آر�وؤه������� في ق�صية �لرج������ل و�لمر� �

�لمجتمع  �ص�رمة، وح��صمة، وال مج�ل لتغيير 

مفهومه� عن �لرج�������ل، وعّم� تقول �إنه �صوء 

في طب�عهم وتفكيره������م �لمتخلف، وحبهم 

أّن »�لكل  للت�صلط و�ل�صيطرة، وف������ي نظره� �

أنه من �ص�بع �لم�صتحيالت  نف�س �لطين������ة«، و�

�أن ت�صع قر�ره������� ونف�صه� و�صخ�صيته� تحت 

ت�صرف �أي رجل ك�ن.. تردد د�ئم�ً: »كلهم م� 

أة  بي�صت�هلو، ب�������س بدهم ي�صيطرو� على �لمر�

وي�صتعبدوه�������، ويتحكم������و� فيه�...وفكرة �أن 

أة كالم  �لحي�������ة م�ص�ركة بين �لرج������ل و�لمر�

ول، وهو  ف�رغ، د�ئم�ً يج������ب �أن يكون هو �الأ

أة ال قر�ر له�. لي�س  م������ر �لن�هي...و�لم������ر� �الآ

لدين� رج�ل من �لنوع �لذي تتحدثون عنه... 

نه� ن�صفه  أيه� الأ يحترم �صخ�صيته� ويحترم ر�

�لث�ن������ي، يجب رفع �لظل������م، يجب �أن يع�قب 

�لظ�لم وب�صدة لي�صبح عبرة لمن يعتبر«. 

أع������ز �صديق�ت معلمة  تر�ه������� �ليوم من �

م�������، فج�أة وفي يوم ت�������ل ال �صالم وال كالم، 

وال �صبب معروف، �للهم �إال �إذ� ك�نت ف�صرت 
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ت�صرف�������ً م� لتلك �لمعلمة تف�صير�ً يجب �لرد 

عليه وفق تفكيره� ومنطقه�.

أنه� تع�ني م�صكلة م� في  �أح�������س �لجميع �

حد، �إذ  حي�ته�، ولكنه� ال تف�صي بم� لديه� الأ

لم تكن تج�ل�س �لزم������الء و�لزميالت كثير�ً، 

وغ�لب�������ً م� ك�ن������ت تق�صد مكتب������ة �لمدر�صة 

للقر�ءة �أو ال�صتع�رة كت�ٍب م�.

❁    ❁    ❁

�صب�ح جديد في �لمدر�صة، تقف �لمديرة 

د�رة لتت�ب������ع دخول  أم�������م ب�������ب �الإ كع�دته������� �

�لمعلمين و�لمعلم�ت و�لتالميذ، تتوجه �إيم�ن 

د�رة مرتبك������ة، تطلب م������ن �لمديرة  نح������و �الإ

ربع �ص�عة م������ن وقته�، تت�بع ق�ئلة: »مو�صوع 

�صروري، �صروري كتير، �إذ� �صمحت«.

بعد �أن جل�صت� ق�لت �إيم�ن ب�صوت متعب 

ومدجج ب�لقلق و�لخوف: 

أتمنى  - لو �صمحت �ص�أخبرك بمو�صوع و�

�أن ت�ص�عديني ب�ص�أنه.

تف�صل������ي....  �هلل؟  �ص�������ء  �إن  خي������ر�ً   -

أ�صمعك. �

أتمنى �أن  - ب�صر�حة �ص�أخبرك بق�صتي و�

تقفي �إلى ج�نبي وتحميني...

-�أحميك ِمَمْن؟!

- من �أخي...

- �أخ������وِك؟ ولم�ذ�؟! وكيف؟! وِلَم تغيرت 

مالمح وجهك بهذ� �ل�صكل؟!

وبعد �أن �صهقت �إيم�ن نف�ص�ً عميق�ً: 

- كن������ت �أعي�س في.. مع �أمي وعمي زوج 

أم������ي. �أخي �لكبي������ر متزوج ب�لبل������د، و�أخي  �

�ل�صغي������ر في بيروت، ع�ص������ت عي�صة، عفو�ً، 

�لكالب، ب�لبيت مع �أم غير و�عية وال تعرف 

م�صلح������ة �بنته������� �لوحيدة، كم������� ال تعرف 

م�صلحة �أوالده�، مع �أخ متجبر قليل �لفهم، 

ال يعرف �صيئ�ً ف������ي هذه �لحي�ة �صوى �لعمل 

كل و�لنوم.... »حتى مع زوجته  ر�������س و�الأ ب�الأ

آن�صة. أن� �أعتذر � و�أوالده جح�س«، عفو�ً �

لم يلمع  �أكملت حديثه� وبريق �لحقد و�الأ

في بوؤبوؤي عينيه� �لبّنيين:

- م������� ي�صتطيعون �لقي�م ب������ه فقط توجيه 

ه�ن�ت، و�لظل������م، و�ل�صرب �أحي�ن�ً... وعلى  �الإ

و�لدت������ي كّل �لح������ق في ذلك، ه������ي من جعلته 

يتحكم وي�صيطر ويظل������م. من دون طول �صيرة 

أ�صت�ذة، در�صت في معهد �إعد�د �لمدر�صين  ي� �

ق�صم لغة عربية »بطل������وع �لروح« بف�صل عمي 

ق�رب في  �صقيق و�لدي، �هلل يرحمه، و�أحد �الأ

دم�صق ه������و من �أرغم �أمي و�أخ������ي، فيم� بعد، 

نكليزية  عل������ى �ل�صم�ح ل������ي بدر��صة �للغ������ة �الإ

ببرن�مج �لتعليم �لمفتوح، ب�صر�حة ف�صله فوق 

أ�صي. كنت �أذه������ب لزي�رة و�لدتي في �لعطل  ر�

خي، هذ�  �لر�صمية و�أقدم بع�س �لنقود له� والأ

أ�صكتهم على وجودي ف������ي دم�صق و�إكم�ل  م������� �

در��صت������ي �لج�معي������ة، لكن هذه �لم������رة ك�نت 

�لق��صية ب�لن�صبة �إلي، ��صتطعت �لخال�س من 

نف�س... وب�لخد�ع و�لحيلة،  أيديهم ب�صق �الأ بين �
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�إاّل �أن زوج������ة �أخي تريد تزويج������ي من �أخيه� 

ب�لبلد �لذي لم ينه در��صة �ل�صف �ل�ص�د�س.

�ل�صغل������ة  »�ص������و  تزوج������ك؟!  نع������م؟!   -

ب�لغ�صب؟!« في �أي زمن نعي�س؟!

ت�صحك �إيم�ن.. تطلق �صحكة ك�لبك�ء: 

أن������ت ال تعرفين كيف  - رب������ي يوفقك... �

أ�صك������ت، و�إاّل فعودتي �إلى  أتزوج و� يفك������رون، �

أنني  دم�صق م�صتحيلة، حت������ى �إنني �أخبرتهم �

������� �أتخرج م������ن �لج�معة بع������د، وعر�صت 
ّ
لم�

عليه������م مبلغ�ً من �لم�ل مق�ب������ل �ل�صم�ح لي 

ب�لعودة �إلى دم�صق، فح�صلُت على �لمو�فقة 

مبدئي�ً. هي �آخر مرة.... »طبع�ً من كتر �لنّق 

و�ل�صّق« من زوجة �أخي.

��صترجعت ف�تنة معظم ت�صرف�ت �إيم�ن، 

�صئل������ة تتو�رد عل������ى ذ�كرته� مثل  وب������د�أت �الأ

�صي�ر�ت �أم�م بو�بة و�حدة في طريٍق مزدحم 

وال مدخل له� �صوى هذه �لبو�بة، و�ص�ألت: 

- م������� هو �لمطل������وب من������ي ب�لتحديد؟ 

»ومن�صو �أنت خ�يف������ة؟«، وبَم تفكرين؟ وِمَمن 

ق������ف �إلى  �ص������وف �أحمي������ك؟ �ص�رحين������ي الأ

ج�نبك، �إذ� ��صطررن� ف�ص�أو�صلك �إلى مدير 

�لتربية فهو �إن�ص�ن متفهم و�صي�ص�عدك قدر 

مك�ن... ب�لمنطق طبع�ً. �الإ

- �أريد منك �أمرين.

- تف�صلي.

حد،  أاّل تعطي رق������م ه�تفي الأ أتمن������ى � �–
أو �أي معلوم�������ت عني، و�إذ� ج�������ء �أخي �إلى  �

�لمدر�صة للبحث عن������ي ف�أرجو �أن تخبريني 

ك������ي ال �أغ�در �ل�ص������ف، �أو ال تخبريه بمك�ن 

وجودي نه�ئي�ً لو �صمحت.

- من �أخبرك ب�أنهم يبحثون عنك.

- �أخبرتني بذل������ك �صديقة لي متزوجة 

ن ال يعرفون  ف������ي دم�ص������ق، ولك������ن حت������ى �الآ

�صيئ�������ً عن������ي، و�صديقتي ق�لت له������م �إنه� ال 

نه� تعرف طبيعة �أخي  تعرف �صيئ�ً عن������ي، الأ

�لهمجي������ة، »يعني ممكن ي�صحبني من �صعري 

قّد�م �لكّل«.

- م������� هذ� �لكالم؟! هل نحن في غ�بة؟! 

أ�صمح له  ف������ي �صرطة تت�ص������رف معه، ول������ن �

أب������د�ً خالل  أو �إيذ�ئ������ك � ب�القت������ر�ب من������ك �

وجودك في �لمدر�صة.

- �صك������ر�ً ل������ك »�صت �ل������كل«، �لحّق على 

�س �أخوتي �لذكور وت�صمح  و�لدتي �لتي تُحرِّ

ن �ص�أخبرك »ب�آخر  لهم بظلمي و�إيذ�ئي. و�الآ

نكت������ة« بعثت �أمي ل������ي بر�ص�ل������ة �صفهية مع 

�صديقتي زبي������دة – �لتي �ّدعت عدم معرفة 

عنو�ن������ي- تقول فيه�: �إنَّه������� مري�صة و�صوف 

تجري عملية جر�حية، وتتمنى �أن تر�ني قبل 

�أن تموت، يعني حكي ال يدخل �لدم�غ...

- ال... ال ي������� �إيم�ن ممكن تكون �ص�دقة 

وتريد �أن تر�ِك.

أريد روؤيته�. - ال �أريده� وال �

�صعقت ف�تنة م������ن حديث �إيم�ن، ولكنه� 

أنه������� قد ع�نت �لكثي������ر في حي�ته�،  أيقنت � �
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مّرين من و�لدته� و�أخوته� لدرجة  وذ�قت �الأ

خوة، و�أ�صبحت  مه�ت و�الأ أنَّه� كرهت كل �الأ �

تع�ني من عقدة ت�صمى »رجل«.

❁    ❁    ❁

»�لرجـــل! �أحـــد �أ�صـــر�ر هـــذ� �لكـــون، كما 

مر ��لنهي، �ل�صّيد  نحن �لن�صاء �صّر �أ�صر�ره. �الأ

�لمطلـــُق، �لملك �لمتّوج على جماجم بنات 

حو�ء في �لمجتمعـــات �لتي لّما تزل تبحث 

عـــن معنـــى لوجودها فـــي هـــذ� �لكوكب من 

ر�ـــض �لمت�صققة  مجـــرة �لكـــون، في هـــذه �الأ

عط�صـــًا لوعـــي مختلف، لرجـــال مختلفين، 

ر�ض �لمنهكة  لنظام �جتماعي مختلـــف، �الأ

بـــاأ�ل دم في �لتاريخ، �أ�ل دم باإر�دة رجل، كما 

لو �أّن �لرجل ��لدم �صنو�ن«.

ك�ن������ت ف�تنة ت�صتعيد م� ق������ر�أت ذ�ت يوم 

وهي ت�صتعر�س �صيرة �إيم�ن، و�صير م� عرفت 

من قبل من حك�ي�ت، و�صيرة تلك �لطفلة �لتي 

أي�م، على مغ�درة مق�عد  أبوه�، قبل � �أرغمه������� �

�لدر��صة بدعوى �لخوف عليه�، ثم عزمت على 

�أن تحمي �إيم�ن قدر م� ت�صتطيع، �أن تتخذ كّل 

م� يلزم لتجنبه� م� يتر�صده� من �أذى. 

م������ور على خير م� ي������ر�م، لكن  أي�������م و�الأ �

ط������و�ر. �ليوم خفيفة  �إيم�������ن بقيت غريبة �الأ

�لظل، غد�ً تكره �لجميع، بعد غد ح�صوره� 

ممل... لكن بعط�ئه� ال تكل وال تمل.

�أن  �إيم�������ن  عل������ى  �لمدي������رة  �قترح������ت 

تنه������ي و�صعه� في فرع نق�ب������ة �لمعلمين في 

مدينته�������.. وتنق������ل ع�صويته� �إل������ى دم�صق، 

و�صمحت له������� ب�لذه�ب �إج�زة �ص�عية خالل 

�لدو�م �لر�صمي لمر�جعة فرع �لنق�بة.

أبو�ب �لحي�ة في وجه �صخ�س  عندم� تُغلق �

آنذ�ك  م� ف�إنه� تُْغلق م������ن �التج�ه�ت كله�، �

تجري ري�حه� بم������� ال ت�صتهي �ل�صفن، وتك�ُد 

�أ�صغر �أمني�ته تتحطم.

ذهب������ت �إيم�ن �إلى ف������رع نق�بة �لمعلمين 

بدم�ص������ق لنق������ل ع�صويته�، دخل������ت بوجهه� 

�لمكفهر ونظر�ته� �لح�دة...

- يعطيك �لع�فية.

آن�صة. - �أهلين �

- لو �صمحت �أريد نقل ع�صويتي �إلى فرع 

دم�صق، �أم�صي������ت خم�س �صنو�ت في تربية..  

ن لي في دم�صق �صبع �صنو�ت. و�الآ

- تكرمي...نريد خال�صة و�صع م�لي من 

فرع �لنق�بة في مح�فظتك.

- نعم!! من �صوف يح�صره؟

أو �أحد �أقرب�ئك. - �أنت �

أ�صتطي������ع �لذه�������ب �إل������ى مدينت������ي   - ال �

طلب������ه  ب�إمك�نك������م  �أح������د.  وال�إر�ص�������ل 

ب�لمر��صالت؟

- �أعتذر... هذه مهم������ة �لزميل �لمعلم، 

وال مج�������ل للنق������ل م������ن دون خال�صة و�صع 

م�لي.

أريد �لنقل. - �صكر�ً.... �صكر�ً، ال �

خرج������ت من ف������رع �لنق�ب������ة و�ثقة بعدم 



الو�صية

��� أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624

رغبته� بنقل ع�صويته� �إلى �أن تتغير �لقو�نين 

أو يغير �هلل �أمر�ً ك�ن مفعوال. �

ع�دت �إلى �لمدر�ص������ة و�أخبرت �لمديرة 

بم� جرى في فرع �لنق�بة ق�ئلة: م�صتحيل... 

أر�صلت �أحد�ً �أو ذهبت بنف�صي ف�صيعرفون  �إذ� �

أبتعد نه�ئي�ً. ف�صل �أن � عنو�ني، �الأ

�صك�الت  ق�لت �لمديرة: ولكن �لخوف من �الإ

�لتي �صتو�جهك فيم� بعد، �أنت بغنى عنه�.

�صمتت �إيم�ن قلياًل ثم ق�لت: 

- �ص�أطلب �إل������ى �صديقتي زبيدة �إح�ص�ر 

هله�،  خال�صة و�صع م�لي خ������الل زي�رته� الأ

و�ص�أو�صيه� ب�لحر�س على �أال يعرف �أحٌد من 

مر. �أهلي ب�الأ

❁    ❁    ❁

»�أّي عالم م�صكون بالخوف عالم �لن�صاء! 

�أّي ح�صرجـــات تغ�ـــضّ بهـــا حناجرهـــن �هّن 

يو�جهـــن هذ� �لعاَلـــم �لذي لّما يزل يتعامل 

مع �لمر�أة بو�صفها تابعًا للرجل، �أ� ��صتكمااًل 

لمعادلـــة �لحيـــاة! �أي �أنثى مـــن طين �لقلق 

يمان �لمطاردة بوعي ذكورّي  ��لرعب هذه �الإ

�صائـــه �م�صّوه لجمال �لحيـــاة! �أّي جنون لّما 

يزل يرين ب�صو�ده على هذ� �لمجتمع �نحن 

لفية �لثالثة!«.  ندلف �إلى �أ�ل �الأ

�صئلة �لتي �صبقت، وغيره�،  تقلّب ف�تنة �الأ

نوثة �للعنة، �لجمر �لذي ين�صب  على جمر �الأ

ن�ره �ل�ص�متة في مجتمع، ورّبم� مجتمع�ت، 

تنتم������ي �إلى هذ� �لع�لم و�قع�������ً و�إلى م� قبل 

ت�ريخه قيم�������ً، مجتمع، مجتمع�������ت، ترتعد 

أة م� يليق  فر�ئ�صه������� خوف�ً من �أن يكون للمر�

ن�ص�ن، وم� �إن يتك�ثر  أّول �لمعنى لالإ به������� من �

أ�صه�، م� �إن ي�صّدعه،  �لجمر، �لعجُب، في ر�

أنه� تنه�س  غف�ءة تتمنى لو � حت������ى ت�صت�صلم الإ

بعده������� فترى ه������ذ� �لع�لَم جدي������ر�ً بنف�صه، 

والئق�ً بزمنه، و�إن�ص�ني�ً �أوالً ود�ئم�ً. 

❁    ❁    ❁

د�رة  دخل �لم�صتخ������دم �إي�د �إلى غرفة �الإ

أ�صت�ذة هن�ك �صخ�س يريد مق�بلتك. ق�ئاًل: �

- هل �ص�هدت بط�قته �ل�صخ�صية؟

- نعم... ��صمه خ�لد �لم�صري.

ذّكرته������� �لكني������ة ب�إيم�ن �لم�ص������ري فور�ً، 

يم�ن. كبر الإ خ �الأ أيقنت �أن من في �لخ�رج �الأ و�

�صئلة تتد�خل في ثو�ٍن  فك�ر و�الأ مئ�ت �الأ

في ر�أ�س ف�تنة.

م�ذ� �ص�أفعل؟ كيف �ص�أت�صرف؟ م� طبيعة 

أُنِكُر  أَ� أنه� هن�؟ � هذه �ل�صخ�صية؟ م�ذ� لو علم �

أم �أتحدث معه بعقالنية؟ وجوده�؟ �

فج�أة توجهت ب�لحديث �إلى �إي�د: 

- ��صع������د �إل������ى �لط�بق �لث�ل������ث، و�أخبر 

أب������د�ً حتى �أطلبه�،  ن�ص������ة �إيم�ن ب�أال تنزل �
�الآ

وبعد ذلك ��صمح لل�صخ�س ب�لدخول.

دخل �ص�ب ف������ي �لعقد �لر�بع من �لعمر، 

أ�صمر ذو لحية �صود�ء، نحيل �لج�صد، نظر�ته  �

�صئل������ة و�ال�صتف�ص�ر�ت...  ح�دة متخم������ة ب�الأ

و�صيء من عدم �لمعرفة.
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رمق �لمدي������رة بعينين مكحولتين ب�أ�صب�ح 

�لك�آبة و�ل�صق�ء...

- �صب�ح �لخير...

- �أهاًل...  تف�صل.

- ممكن �أقعد لو �صمحت؟

أع������رف ح�صرت������ك... ولي �أمر  - ممك������ن �

تلميذ؟

آن�صة. أن� ولي �أمر � - ال.... �

ن�صة؟ - من �الآ

أن� �أخوه� �لكبير،  - �إيم�������ن �لم�صري... �

أر�ه� و�أخبره� �أن و�لدته�  أتيت من �لبلد كي � �

متعبة وتريد روؤيته�.

- �صالمته�... م� عل������ى قلبه� �صر، ليتك 

ن�صة �إيم�ن توجهت 
ن �الآ ح�صرت قبل قليل الأ

�إلى مديرية �لتربية كي تت�بع �أور�ق نقله� �إلى 

مدر�صة ث�نية...

- يعني غير موجودة ب�لمدر�صة؟!

- كم������� �أخبرت������ك... تود �النتق�������ل �إلى 

مدر�صة ث�نية قريبة من �صكنه�.

أين ت�صكن؟ � -

- �أال تع������رف ح�صرتك؟ �صدق�ً ال �أعلم، 

لك������ن حقيقة عن������دك �أخت قم������ة ب�الأخالق 

و�لعط�ء و�لقيم �لر�ئعة. و�لّنعم من تربيته�، 

و�هلل ال �أريده� �أن تنتقل �إلى مدر�صة �أخرى، 

لكن مدر�صتن� بعيدة، �هلل يوفقه�.

ي معلمة  ألم تعِط عنو�نه� الأ - طي������ب... �

ب�لمدر�صة؟

حد، وهي  أنه������� لم تعط������ه الأ - �أعتق������د �

ملتزم������ة ب�لدو�م، ولم ن�صطر يوم�ً لالت�ص�ل 

أو �ل�صوؤ�ل عنه�. به� �

أر�ه�؟ - �أف... يعني لن �

- �أعتذر من������ك... غد�ً �لجمعة و�ل�صبت 

ح������د »بيفرجه�������« �هلل. هل تود  عطل������ة و�الأ

أيته�؟ �إبالغه� �صيئ�ً فيم� لو ر�

- ال... ال... ال �أريد ذلك حتى ال ين�صغل ب�له�.

آه... معك ح������ق، كم� تريد... ت�صرفن�  � -

بمعرفتك. 

ثم وهي ت�صير بيده� نحو �لب�ب:

-�أعتذر منك عندي �صغل.

- م��صي �لح�ل... �صكر�ً.

�صت�ذ للب�ب... ْل �الأ أَْو�صِ - �إي�د...�

- �أعرف �لطريق.

ت�أكدت من خروج������ه، ومغ�درته �ل�صو�رع 

�لمحيطة ب�لمدر�صة بعد �أن ت�بعه �لم�صتخدم، 

أر�صلت بطلب �إيم�ن... ثم �

أ�صت�ذة ف�تنة؟ هل ح�صر �أحد؟ - خير... �

- ك�ن �أخوك هن�.

نزلت كلم�ت �لمديرة على �إيم�ن ك�ل�ص�عقة، 

وب�صوت مرتجف مخنوق �ص�ألت: �أين هو؟!

- �رت�حي...خذي ك�أ�س �لم�ء.

�صرب������ت �إيم�ن �لم�ء بيدي������ن مرتجفتين، 

نه علم مك�ن  أت������ي الأ أنه �صي� وق�ل������ت: توقعت �

وج������ودي من فرع �لنق�بة في مدينتي، زبيدة 

ع م�لي فرف�صو� و�أعلموه�  طلبت خال�صة و�ص
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أنهم ال ي�صلمونه �إال ل�ص�حبة �لعالقة �أو من  �

أنه �ص�أل عن  ي�صطحب هويته�، ومن �لموؤكد �

عنو�ني هن�ك.

- يق������ول �إن و�لدت������ك تعب�ن������ة، وتري������د 

روؤيتك.

ول م������رة ت�ص�هد ف�تنة  �صرخ������ت منفعلة، والأ

دموع �إيم�ن �لجب�رة... �لمعروفة بق�ص�وة �لقلب.

- و�هلل... و�هلل ك������ذ�ب، يريدون عودتي 

وتزويج������ي، و�لح�ص������ول عل������ى ر�تبي...ولو 

، ال يهمهم، 
ّ
أُمي ع�صت في جهنم م������ع �إن�ص�ن �

حتى و�لدتي ال تهمه� م�ص�عري و�أح��صي�صي 

وم�صتقبلي، �أكرهه� و�أكرههم جميع�ً.

�نفج������رت ب�لبك�ء ب�ص������وت مرتفع حتى 

ك�دت تفقد وعيه�.

-»طولي ب�ل������ك«... و�هلل لم يعرف �صيئ�ً 

أَخبرته �أنك �صتنتقلين من  عن������ك، �رت�حي...�

�لمدر�صة، يعني �طمئني... م�ذ� �أ�ص�بك؟

�أكملت ف�تنة �لحديث بعد �أن طلبت ك�أ�ص�ً 

يم�ن، ثم ق�لت له�:  من �لزهور�ت الإ

نك  - ي� �إيم�ن يجب �أن تحلي م�صكلتك الأ

ال ت�صتطيعين �الختف�ء د�ئم�������ً، �إنهم �أهلك، 

يجب �أن يكون هن�ك حل، هذ� �أوالً، ث�ني�ً... 

�لحي�ة �أم�مك و�لم�صتقبل ينتظرك، يجب �أن 

تجدي حاًل، و�ص�أق������ف �إلى ج�نبك، لكن في 

�لمرة �لق�دمة، ال نعرف كيف �صيت�صرف...

بعد �صمت د�م خم�س دق�ئق تقريب�ً ق�لت 

�إيم�ن ب�صوت متهدج:

ني  أ�صكرك جزيل �ل�صك������ر، و�أعتذر الأ � -

و�صعتك في هذ� �لموقف �لذي ال تح�صدين 

عليه... و�أنت بغنى عنه �أم�م �إن�ص�ن ال يفهم، 

أ�صكرك مرة  لك������ن فعاًل �أنت �إن�ص�نة ر�ئع������ة، �

ث�ني������ة و�أعدك �أن هذ� �لموق������ف لن يتكرر، 

و�صوف �أت�صرف...

خرجت �إيم�������ن م�صت�أذنة �لمديرة ب�لذه�ب 

نه� ت�صع������ر ب�لتع������ب �ل�صديد،  �إل������ى �لمن������زل الأ

ي�م �لق�دمة.  وعليه� �أن تفكر بم� �صتفعله في �الأ

�ن�صرفت ورن�ت �صوته� �لموجعة توّلد �رتع��ص�ً 

أ�صب�ح  في ف�ص�ء �لغرف������ة. ولكالمه� �لمتقّطع �

تت�ص�ع������د وتت�ص�رع �إل������ى كل ن�حي������ة... ك�أنه� 

�أعمدة من �لدخ�ن يتالعب به� �لهو�ء.

❁    ❁    ❁

�صبوع �لت�ل������ي تغيبت �إيم�ن عن  في �الأ

�لمدر�صة، وب�ءت مح�والت �لمديرة و�لك�در 

خف�ق لمعرفة �أي  د�ري و�لتدري�ص������ي ب�الإ �الإ

د�رة �لمدر�صية  معلومة عنه�، مم� ��صطر �الإ

�إلى �إعالم مديرية �لتربية عن غي�به�.

أ�صب������وع ث�ٍن وم� ِم������ن معلومة عن �إيم�ن،  �

ترك������ت �لغرفة �لتي ك�ن������ت ت�صت�أجره�، وتم 

�ص��صي  �لت�أكد م������ن رئي�صة د�ئرة �لتعلي������م �الأ

أنه� لم تتقدم ب�أي طلب  ف������ي مديرية �لتربية �

لديه�، ولم تر�جعه� نه�ئي�ً، و�لمديرة نف�صه�، 

وبنف�صه�������، �ص�ألت عنه� ف������ي م�ص�في دم�صق 

جميع�ً عن طريق �أحد �أقرب�ئه� في مديرية 

أثر. �صحة دم�صق، ولم تعثر له� على �
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�نقطعت �أخب�ر �إيم�ن تم�م�ً، ��صتط�عت 

�إل������ى �صديقته�  �إحدى �لمعلم�������ت �لو�صول 

أي�ص� �أن �إيم�ن لم تعد �إلى  زبيدة �لتي �أكدت �

أّن �أهله������� ال يعرفون عنه� �صيئ�ً،  مدينته�، و�

مم������� دفع �لمديرة �إل������ى تقديم معرو�سٍ عن 

من �لجن�ئي �أ�صوالً. �لمو�صوع �إلى �إد�رة �الأ

ت������م تعميم بط�قة بحث �إلى �لمح�فظ�ت، ولم 

يفد �لبحث ع������ن وجوده� ل������دى �أي جه�ز �أمني، 

��صتجوب �أخوه� �لكبير من �لمحقق، و�أكد ب�أن لي�س 

أنه ح�ص������ر �إلى دم�صق،  لدي������ه �أي معلومة عنه�، و�

وع�د �إلى مدينته من دون �أن يجتمع به�.

ول������م تتمكن �لمديرة من خالل ��صتعر��س 

عن�وين �لكتب �لتي ك�نت ت�صتعيره� من مكتبة 

أو تلك �لتي ك�نت تقروؤه� �أن تعرف  �لمدر�صة �

نَّ تلك �لكتب ك�نت من �لنوع �لذي 
أ �صيئ�������ً �إال �

ن�ص�ن و�لمجتمع�ت. يدعو �إلى تحرير عقل �الإ

وبعد م�ص������ي �صهر عل������ى �ختف�ئه� ح�صل 

ذن م������ن �لمح�م������ي �لع�م  �لمحق������ق عل������ى �الإ

لالطالع على و�صي������ة �لم�ص�عدة �لفورية �لتي 

تركته� ب�لنق�بة، فلربم� ي�ص�عده ذلك في م�صك 

ن�صة �إيم�ن.
بد�ية �لخيط لفك لغز �ختف�ء �الآ

في �إحدى �صفح�ت �إ�صب�رته� في نق�بة 

�لمعلمين كتبت �إيم�ن:

خي �لذي جعلني  »لمن �أ��صـــي؟ �ِلَم؟ الأ

خوة كمفهوم �حالة �إن�صانية  �أت�صظـــى بين �الأ

تجعـــل �لحياة بطعـــم �ل�صهد �لـــون �ل�صماء 

فـــق �بين ��قع مـــالأ قلبي  �تو�صعهـــا �صعـــة �الأ

مي �لتي  بالكره �ر�حي بالياأ�ض ��لقتامة. الأ

لـــم ت�صتطـــع �أن تبقـــى �مر�أة حتـــى بال�صكل؟ 

لـــم ت�صـــاأ �أن تقا�م ��أذعنت مـــن �أ�ل �لطريق، 

��نتقلت �إلى �صف �لذكور فاخ�صو�صن �صوتها 

�تغيـــرت م�صيتهـــا، ��أ�صبحـــت تاأمـــر �تنهـــي 

كالذكـــور، بـــل كانت تفعل �أ�صـــو�أ مما يفعلون 

من د�ن �أن تعي �أخطار ما تفعل.

للرجال من حولي؟ كلهم ذكور يتاأرجحون 

بين معـــاٍد يجاهـــر بعد��ته للن�صـــاء �م�صفق 

يطالب بالحرية للمر�أة على �أال تقتحم تلك 

�لحريـــة �أ�صـــو�ر منزله، �حاله فـــي ذلك حال 

من يقول: كّل �لن�صاء جميالت �إاّل ز�جتي.

بـــي �لذي �أ�صقاني فلقـــد زرع في نف�صي  الأ

بـــذرة �لخيـــر ��لتوق �إلى �النعتـــاق ��لحرية 

بعـــد �أن تنعـــم هو بهـــذ� �ل�صقـــاء؟ لقد خرج 

مبكـــرً� مـــن حياتنـــا �لكنـــه تـــرك جـــزءً� من 

ر�حـــه فـــي نف�صي... فـــي ر�حـــي ت�صقى معي 

�مع �لمظلومين كلهم.

�صاأ��صــــي. �أ��صــــي للعقــــل فيكــــم، ��صيتــــي 

التحد بزمان �أ� مكان... هي ��صية مفتوحة.

مـــن ر�أى منكـــم ذكـــرً� فليغيـــره �إلى رجل 

حقيقـــي... �إلى �إن�صان. �ليغيره بيده �عقله، 

يمـــان. �أنـــا �أر�كـــم...  �لـــن �أقبـــل باأ�صعـــف �الإ

�ير�كم �أبي �كل �لمظلومين.

�لـــذي  بالمبلـــغ  ��صتـــر��  مالحظـــة: 

�أ�صتحقه مـــن �صند�ق �لنقابـــة كتبًا لمكتبة 

�لمدر�صة...«. 
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�أديب و�إعالمي. ❁

ام  ام يام يَّ يمع اخليمع اخَل

عماد الدين اإبراهيم

❁

يا نا�������س.. يا عالم.. يا خل������ق اهلل.. يا 

ه������وو.. اأرجوكم قولوا لي م������اذا اأفعل؟ هل 

وجد اأحدكم نف�سه ف������ي مثل هذا الموقف 

أنا فيه؟ ه������ل ي�ستطي������ع اأحد منكم  ال������ذي ا

م�ساعدتي؟ 

مت، كنت سمت، كنت سمت، كنت  س������رخ في داخل������ي ب�س������رخ في داخل������ي ب� ������رخ في داخل������ي ب�س������رخ في داخل������ي ب�س س�س� أ كنت ا

أنا في حي������رة من اأمري،  اأحت������رق واأتعذب وا

ى مرتاحاً راحته  ى مرتاحامل هذا الجثمان الم�سجى مرتاحامل هذا الجثمان الم�سجَّ َّمل هذا الجثمان الم�سجَّ
أ اتاتا أ ا

ة سة سة  س في ه������ذه الغرفة الموح�س في ه������ذه الغرفة الموح� بدية، ممدداً الأ

ين امتين امتَين  امتسامتس س ال�س ال� َخ������َويخ������ويخ������َويَّ
أ أنق������ل نظري بين������ه وبين ا ا

س بع�س بع�س ن، ووجوهين، ووجوهيْن، ووجوِه ْين مثل������ي والمحتاَر َين مثل������ي والمحتاَريين مثل������ي والمحتاريْين مثل������ي والمحتار ين مثل������ي والمحتاربين مثل������ي والمحتاربَ المعذَّ

دق������اء المقربي������ن للفقيد ولن������ا، سدق������اء المقربي������ن للفقيد ولن������ا، سدق������اء المقربي������ن للفقيد ولن������ا، اأعود  س�س� الأ

مته سمته سمته  سن ب�سن ب� ن ب�ى، المكفن ب�ى، المكفَّ ى، المكفل������ى هذا الم�سجى، المكفل������ى هذا الم�سجَّ َّل������ى هذا الم�سجَّ بنظري اإ

بداع الإ



ام يام يام َّام َّام  يمع اخليمع اخَل

أ    �أ    �أيـلــول   ���2015 �لعـــــدد   624

م�س  لولولمبالته، اأخينا الرابع الذي توفي بالأ

اأن نو�ضع فيه  ْع عوو�ضعنا في موق������ف لم نتوقعوو�ضعنا في موق������ف لم نتوقَّ

يام. في يوم من الأ

إبب موته، واإن  إبب موته، و بب موته، وضبب موته، وض ضنا حزينين ومعذبين ب�ضنا حزينين ومعذبين ب� نا حزينين ومعذبين ب�ضنا حزينين ومعذبين ب�ض ضل�ضل�

ةضةضًة ض وغ�ض وغ� ألماً ببببََّب لنا حزن������اً وا بضبض ضكان موت������ه قد �ضكان موت������ه قد �

من ومن وؤمن اأن  و في العين، نحن نو في العين، نحن ن في الحلق ودمع������ًة

������ن م������ن َم������ْن عليها فاٍن نَّ كلَّ
أ الم������وت حق، ونعتقد ا

أو  ل الحي الذي ل الحي الذي ل يموت، ا لولول يبقى اإل وج������ُه

جى ضجى ضجى اأمامنا  ض باعتبار الم�ض باعتبار الم� اعر ضاعر ضاعر � ضكما يقول ال�ضكما يقول ال�

اعراضاعراضاعراً:  ض�ض�

���س�ام��ت��ه �ام��ت��ه ام��ت��ه  ���س�ام��ت��ه ن ط���ال���ت  ���س��ام��ت��ه ن ط���ال���ت  ���س�ام��ت��ه �ام��ت��ه �ن ط���ال���ت  ام��ت��ه �ام��ت��ه ن ط���ال���ت  و�إ و�إن���ث���ى  إن���ث���ى  �أ �ب�����ِن  ك����لُّ

َ ح�����دب�����اَء ح�����دب�����اَء م��ح��م��وُل ي����وم����ًا ع���ل���ى �آل��������ٍة

مت عل������ى قول ضمت عل������ى قول ضمت عل������ى قول اأحد  ض ب������ل وافقن������ا ب�ض ب������ل وافقن������ا ب� ل

ا قرا قراأها للكاتب  دقاء الفقيد، مردداضدقاء الفقيد، مردداضدقاء الفقيد، مردداً عبارًة ض�ض� اأ

ا ماريا ريمارك: )كلنا نعلم با ماريا ريمارك: )كلنا نعلم باأننا  سلماني ار�سلماني ار�س الأ

ديق هذه ضديق هذه ضديق هذه  ضحد يريد ت�ضحد يريد ت� اأ ل ولكن ل ولكن ل نموت يوماضنموت يوماضنموت يوماً ض�ض�

آمنا بالموت، ولكن  دقنا وضدقنا وضدقنا وا ضالحقيقة(، فقد �ضالحقيقة(، فقد �

أو تخيله، حتى قبل  ديقه ضديقه ضديقه ا ضتطيع ت�ضتطيع ت� تطيع ت�ضتطيع ت�ض ض ن�ض ن� لم������ا لم������ا ل

ن، ه������ذا الموقف الذي و�ضعنا  اعة من الضاعة من الضاعة من الآ ض�ض�

أم������ام اأنظارنا  جى ضجى ضجى ا ضخون������ا ه������ذا الم�ضخون������ا ه������ذا الم� في������ه اأ

إالذي جعلنا في حال������ة من الحيرة والإالذي جعلنا في حال������ة من الحيرة والرباك 

والغ�ض������ب! نعم الغ�ضب، نح������ن غا�ضبون... 

ن حرمة  مت، لضمت، لضمت، لأ ض، ولك������ن ب�ض، ولك������ن ب� وغا�ضبون جداً

أو التظاهر  سالم������وت تفر�������سالم������وت تفر�������س علينا الح������زن ا

م������ت على ضم������ت على ضم������ت على اأقل تقدير، وكتمان  ضبالحزن وال�ضبالحزن وال�

لخرى حتى لخرى حتى ل ننف�ضح بين النا�س،  ااعر ااعر اأ اعر ضاعر ض ضي م�ضي م� اأ

ويبدو �أن ق�صة �ل�صمت هذه �صتكلفن� كثير�ً 

بعك�س م� كن� نعتقد ب�أن فيه� �ل�صالمة. 

م�������س توف������ي �أخون� بع������د مع�ن�ة مع  ب�الأ

�لمر�س، نقلن�ه �إل������ى �لم�صفى بعدم� �ص�ءت 

ح�لت������ه جّد�ً، رف�س في �لبد�ية لكن� �ألححن� 

عليه حتى قِب������َل، هن�ك �أدركته )رحمة �هلل( 

وق�صى نحب������ه، جئن� به لدفن������ه وهن� بد�أت 

خ � �لميت حي�ته  �لم�صكل������ة. �أم�صى ه������ذ� �الأ

كله� بين �لكت�بة و�لقر�ءة و�لتعليم، فقد ك�ن 

مدر�ص�������ً للغة �لعربية، وبعد �أن �أم�صى قر�بة 

ع�صري������ن ع�م�ً ف������ي �لتدري�س �صع������ر ب�لتعب 

ره�ق، ف�نتق������ل �إلى عمل �إد�ري، و�أ�صبح  و�الإ

�أمين�ً لمكتب������ة �لمدر�صة، بين كتبه� ورفوفه� 

�أهرق م� تبق������ى من عمره وب�صره، حتى في 

بيت������ه ك�ن يلوذ بمكتبته �ل�صغيرة بين �أور�قه 

وكت�ب�ت������ه مبتعد�ً عن �لن��س، مف�صاًل �لعزلة 

و�لوحدة، فهو كم� ق�������ل ك�ز�نتز�كي �لك�تب 

�ليون�ني )ف�أر ق�ر�س للورق( ب�متي�ز، ال يكل 

أر�د �لترويح عن  وال يمل من �لقر�ءة، و�إذ� م� �

آل������ة �لت�صجيل �لمو�صوعة  نف�صه �لتفت �إلى �

قرب������ه و�أخ������ذ ي�صتمع ب�صمٍت وخ�ص������وٍع ب�لغ 

أم كلثوم وهي تغني )رب�عي�ت �لخيَّ�م(،  �إل������ى �

�������م ورب�عي�ته بح������د ذ�ته�  ق�صت������ه مع �لخيَّ

مع�صلة وجودية �ص�ئكة، هذ� م� علمن�ه فيم� 

بعد. رحمه �هلل بقي وحيد�ً ولم يتزوج حتى 

ال يتحمل عبء �لزو�ج كم� ك�ن يقول، فترك 
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عب�������أه علين�، ال �أحد من� يعرف �صبب عزوفه 

ع������ن �لزو�ج، وعل������ى �لرغم م������ن مح�والتن� 

ه في عالق������ة زوجية لم نفلح،  �لكثي������رة لزجِّ

فق������د ك�ن موقف������ه ق�طع�ً وج�زم�������ً في هذ� 

مر. �الأ

�أم�صى حي�ته بين �لعمل و�لمنزل، عدٌد 

�صدق�ء يزورون������ه بين �لحين  قليٌل م������ن �الأ

خر، يتحدثون ع������ن �لتدري�س و�لطالب  و�الآ

������ى �أم�من�  و�ل�صع������ر، ف�أخي ه������ذ� � �لم�صجَّ

ب�صمته � ك�ن مولع�������ً ب�ل�صعر ويعتبر نف�صه، 

أي�ص�ً نعتبره، �ص�عر�ً ملهم�ً وعبقري�ً  ونحن �

أ علين������� بع�ص�ً من  فذ�ً، كثي������ر�ً م� ك�ن يقر�

م�صي�ت  �صع������ره، كم� ك�ن يدعون� لح�صور �الأ

�ل�صعرية �لت������ي ي�ص�رك فيه� و�لتي تق�م في 

�لمرك������ز �لثق�في في �لبل������دة، بت�صجيع من 

�أ�صدق�ئه �أ�ص������در مجموعتين �صعريتين لم 

و�ص�ط �لثق�فية،  تلقي������� �صدى طيب�ً ف������ي �الأ

وُكِتَب عنهم� نقٌد قلي������ٌل ولكنه ج�رح، فقد 

و�صفه �أحد �لنق�������د ب�أنه �ص�عر من �لدرجة 

أو �لخ�م�صة، وو�ص������ف رب�عيَّ�ته �  �لر�بع������ة �

ن  ى �أم�من� �الآ للعلم ف�������إن �أخ�ن� هذ� �لم�صجَّ

� ح�ول �لكت�بة على منو�ل رب�عيَّ�ت �لخيَّ�م 

� و�ص������َف ذ�ك �لن�ق������د كت�بت������ه ب�أنه� تقليد 

رديء ومم�صوخ لرب�عي�ت �لخي�م. لقد �صعر 

لم، و�عتكف في  حينه� �أخون� ب�لح������زن و�الأ

أ�صبوع�ً ال يخرج منه وال ي�صتقبل �أحد�ً،  بيته �

وعندم� فكَّ حد�َده �زد�د يقين�ً وقن�عًة ب�أنه 

�ص�عٌر ممت�������ز، و�أن هذ� �لن�قد �لت�فه � كم� 

و�صف������ه � ال يفهم في �لنق������د وال في تذوُّق 

أي�ص�������ً �أكدن� له م� ذهب �إليه  �ل�صعر، نحن �

أيه، وليتن� ل������م نج�ِرِه ولكن  وج�رين�������ه في ر�

و�ن.  ف�ت �الأ

ن ك�ن  �أخون� هذ� �لم�صج������ى �أم�من� �الآ

مولع�ً ب�ل�ص�عر �لف�ر�صي عمر �لخي�م وقد 

�حتفظ ف������ي مكتبته بكل م� ُكِتَب عن هذ� 

�ل�ص�ع������ر و�لع�لم و�لفيل�صوف مم� وقع بين 

يدي������ه من در��ص�ت ومق�������الت، �لرب�عي�ت 

موج������ودة ف������ي مكتبت������ه بع������دة ترجم�ت، 

ن�صخة منه������� بترجمة �ل�ص�ع������ر �لم�صري 

�أحمد ر�مي �لمزينة بر�صوم �لر�ص�م جم�ل 

قط������ب، ون�صخة �أخرى بترجم������ة �لعر�قي 

�أحمد �ل�ص�ف������ي �لنجف������ي، ون�صخة ث�لثة 

أبو �ص�دي مزينة  ن�درة بترجمة �أحمد زكي �

بر�ص������وم جميلة ب�لحب������ر �ل�صيني، ون�صخة 

ر�بعة في كت�ٍب ي�ص������م �لرب�عي�ت مكتوبًة 

و�لفرن�صية  نكليزي������ة  �الإ لغ�������ت،  بخم�������س 

لم�ني������ة و�لعربية و�لف�ر�صية، في كت�ٍب  و�الأ

أنيقة عن موؤ�ص�صة  مطب������وٍع طبعًة �إير�ني������ة �

�نت�ص�ر�ت مرفقة بلوح�������ت ر�ئعة لفن�نين 

�إير�نيي������ن م�صتوح�ة من �أجو�ء �لرب�عي�ت، 

كثير�ً م������� ك�ن يت�صفحه ويت�أمل �للوح�ت، 

م  ثم يغ������رق في حلم لذيذ وه������و ي�صتمع الأ
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كلثوم تغني رب�عي�ت �أحمد ر�مي ب�صوته� 

�ل�صج������ي، يعي�س معه� ويحلق في �أجو�ئه�، 

يعود �إلى �لقرن �لح�������دي ع�صر �لميالدي 

�إل������ى زمن �لخي�م، يتمث������ل حي�ته ومع�ن�ته 

أ�صف�������ره مع تلك  م������ع مع��صري������ه، يُع�ي�س �

�لقو�ف������ل �لتي تعبر �ل�صحر�ء من ني�ص�بور 

في خر��ص�������ن �إلى �صمرقند، �إلى �أ�صفه�ن، 

ي�صتح�صر �صد�ق�ته مع نظ�م �لملك �لذي 

�أ�صب������ح وزير�ً فيم� بع������د، وح�صن �ل�صب�ح 

آلموت، تتر�ءى له  �لذي �أ�صبح زعيم قلعة �

أنغ�م  �لمغ�مر�ت �لت������ي ع��صه�، يغفو على �

أم كلثوم، وهي ت�صدو  �ل�صنب�طي و�ص������وت �

بعذوبة و�صح������ر متنقلة م������ن �لر��صت في 

رب�عي������ة )�صمعت �صوت�ً ه�تف�ً في �ل�صحر( 

�إل������ى مق�م �لنوى حين تق������ول: )غٌد بظهر 

�لغي������ب(، نعم �لغيب �ل������ذي ال يدرك كنهه 

�إال �هلل، وعندم������� ت�صل �إل������ى نغمة �لُهز�م 

م������ن مق�م �ل�صيك� وهي تق������ول )�لقلب قد 

�أ�صن�������ه ع�ص������ق �لجم�ل( ي������ذوب متم�ياًل 

أ�صه �ص�رح�ً في عو�لَم ف�صيحٍة النه�ئيٍة،  بر�

ال حدود له�، �إنه� من �للحظ�ت �ل�صحرية 

�لمقد�ص������ة لديه، يجعلن������� جميع�ً من�صتين 

بخ�ص������وع و�صمت، م������ن دون �أي كلمة حتى 

ال نقط������ع علي������ه تجلي�ت������ه �لروحي������ة مع 

أر�ه يُعيُد  �صديقه �لخي�م، كثير�ً م������� كنت �

مي������ن معلوف  ق������ر�ءة رو�ي������ة )�صمرقند( الأ

نه������� تحكي عن �لخي�م وق�صة مخطوطة  الأ

�لرب�عي�������ت و�نتق�له� من بلد �إلى بلد، بم� 

فيه� من حق�ئق وخي�������الت و�أوه�م، ال بل 

ك�نت �صطح�ته �لخي�لية ت�صل به �إلى حد 

�لقول �إن������ه هو �لخيَّ�م، في حي�ٍة �ص�بقٍة له 

قب������ل هذه �لحي�ة، كن� ن�صتمع �إلى م� يقول 

ون�صمت حتى ال نج������رح م�ص�عره، ونعتبر 

أو �صطح������ًة خي�ليًة ال  ذلك هف������وًة �صعرية �

د�عي لل������رد عليه�، فهي ال ت�ص������ر �أحد�ً، 

ولن تفيده في �ص������يء، فليتخيل نف�صه كم� 

ي�ص�ء. 

ن، وفي هذه �للحظ������ة �أدركن�  لك������ن �الآ

أن������ه ك�ن يجب علين������� �أن نوقفه عند حده،  �

�أن ننتف�������س في وجه������ه، �أن نقول له كفى 

أن������ت �أخون� ف������الن �بن  ه������ذر�ً وخي�������الً، �

�ص�ً، وح�ل������ك كح�لن� �صبه  ف������الن تعمل مدرِّ

مفل�������س، وتعي�س بينن� في ه������ذه �لبلدة في 

�لق������رن �لو�ح������د و�لع�صري������ن، ق������رن �لعلم 

و�لتكنولوجية و�ختر�ق �لف�ص�ء، فُكفَّ عن 

هذه �لخزعبالت و�ل�صطح�ت �لتي ال د�عي 

له�، ��صتيقظ من �أحالمك، لكنن� لم نفعل، 

لن� �ل�صمَت، وه� هو  ر�عين������� م�ص�عره، ف�صَّ

������ى �أم�من� �ص�مت�ً، يري������د �أن يجعلن�  م�صجَّ

ندف������ع ثمن �صمتن�، غير م������ر�ٍع لم�ص�عرن� 

وح�لن�������، هذ� �إن كن� ق�درين على دفع هذ� 

�لثمن. 
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�جتمع �أهل �لبلدة حولن� ي�ص�ركونن� �لحزن 

علي������ه، ويعر�صون �لم�ص�ع������دة، لقد تمت كل 

جر�ء�ت وبقي �أمر و�حد، حينه� �أ�صبحن�  �الإ

م�صلولين مربكين، تبدو على وجوهن� عالئم 

�النك�ص�������ر و�لخيبة، ب������د�أت �لت�ص�وؤالت على 

ذ�ن، م�ذ� يجري؟  �لوج������وه و�لهم�ص�ت في �الآ

لم�������ذ� ال يُخِرجون �لنع�س �إلى مقبرة �لقرية 

لدفنه هن�ك؟ هكذ� ك�ن يت�ص�ءل �لم�صيعون، 

ولكنهم ال يعرفون م������� نحن فيه، �لهمهم�ت 

في �لخ�������رج كثرت، تب�دلن������� �لنظر�ت فيم� 

بينن�������، نحن �أخوت������ه و�أ�صدق�������ءه �لمقربين، 

ال من��������س من و�ص������ع �لجميع ف������ي حقيقة 

�لموقف، من ��صت�ص�������رة �لمقربين في كيفية 

�لتخل�س من ه������ذ� �لم�أزق �لذي و�صعن� فيه 

ى بك�مل كفنه و�صمته. وه�  خ �لم�صجَّ هذ� �الأ

هي �لحقيقة. 

ن وبينم� كن� نبحث بين  قبل �ص�عة من �الآ

أور�ق������ه �لتي �أو�ص�ن� بحفظه� و�الهتم�م به�  �

بع������د وف�ته، وجدن� ظرف�ً �صغير�ً كتبت عليه 

كلم������ة )و�صيتي(، لقد فوجئن������� بهذه �لكلمة 

أبد�ً، ومن ب�ب  أنه لم يو�ِس �أحد�ً � ونحن نعلم �

أن� م� هو مكتوب على ق�ص��صة  �لف�صول قر�

�لورق �ل�صغيرة �لمو�صوعة د�خل �لظرف: 

عز�ء: حب�ء، �أ�صدق�ئي �الأ )�أخوتي �الأ

أن�  � ، أنت������م تقروؤون و�صيتي بعدم� متُّ ه� �

ممتٌن لكم جميع�ً على كل �لرع�ية و�الهتم�م 

هل ونعم  بي ف������ي وحدتي، فقد كنتم خير �الأ

�صح�������ب، كنتم �صندي في كل م�أزٍق مررت  �الأ

أن�صي ف������ي كل جل�صٍة جميل������ٍة ولحظٍة  ب������ه، و�

لطيفٍة ع�صته�، ولوالكم لك�نت حي�تي جحيم�ً، 

أن�  ف�أنتم من جعله� نعيم�ً وهدوء�ً و�صكينًة، و�

ن �إال �أن تكملو� جميلكم 
أري������د منك������م �الآ ال �

معي وت�صعدوني ف������ي �آخرتي كم� فعلتم في 

دني�ي(. 

� خير�ً م�ذ� يريد من�؟ وبم�ذ� ن�صتطيع �أن 

نخدمه بع������د �أن توفي؟ كل م� يتعلق بو�جب 

�لوف�ة و�لعز�ء �صنقوم به على �أكمل وجه وال 

م������ر فم�ذ� يريد؟  د�ع������ي لو�صيٍة في هذ� �الأ

أ�صع�ر  ه������ل يريد من� �أن نجمع م������� كتب من �

ونطبعه�������؟ هذ� م� خطر ف������ي ذهني للوهلة 

ولى.  �الأ

)نع������م هذ� رج�ئ������ي منكم، وكل������ي يقين 

منية  أنك������م لن تبخلو� عل������ي بتحقيق هذه �الأ �

أنتم تعلمون ولعي وع�صقي لل�ص�عر  خيرة، � �الأ

عمر �لخي�������م، وقد حدثتكم عن ذلك كثير�ً، 

وكنتم ت�صتمع������ون بكل تقدي������ر و�حتر�م ِلم� 

أق������ول، و�إن دلَّ ذلك على �ص������يء ف�إنم� يدل  �

على ت�صديقكم لي و�قتن�عكم بكالمي، حتى 

أن������� عمر �لخي�م في  أنني � عندم������� �أخبرتكم �

�ص�ل������ف حيو�ت������ي �ل�ص�بقة، �صمتُّ������ْم وهززتم 

روؤو�صك������م ت�صديق�ً و�قتن�ع�������ً كم� �أظن، وم� 

خير ر�أيت  أنني في مر�صي �الأ �أكد لي ذل������ك �
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في �لمن�م روؤي� ز�دتن������ي قن�عًة ويقين�ً، فقد 

أ�صمعني  أبي�َس � أي������ت �صيخ�ً جلياًل بلب��������سٍ � ر�

هذه �لرب�عية: 

�ـــســـرى بــجــ�ــســمــي الـــغـــ�ـــضِّ مـــــاُء الــفــنــاْء

ـــهـــيـــُب الـــ�ـــســـقـــاْء و�ـــــســـــار فـــــي روحـــــــي ل

َذَرْت ــــى  حــــتَّ الـــــريـــــِح  مــــثــــَل  وِهــــــْمــــــُت 

ــاْء تـــــــراَب جــ�ــســمــي عـــا�ـــســـفـــاُت الــقــ�ــس

ثم �أم�صك بيدي ون�ولني �صربَة م�ء وق�ل 

أن� ب�نتظ�������رك، ف�أنت مني  � 
ّ
ل������ي: تع�ل �إلي

أن������� منك. و�أم�صك بي������دي و�تجهن� �صويًة  و�

أنن� روٌح  ب�تج�ه �ل�ص������رق، حينه� ت�أك������دت �

و�حدة، لذلك �أطلب منكم �أن تعيدوني �إلى 

بالدي، و�أن تدفنو� جثم�ني هذ� �لم�صجى 

�أم�مك������م في �أق�صى �ل�ص������رق، هن�ك قرب 

جر  �صريحي �ل�ص�بق في ني�ص�بور ولكم �الأ

و�لثو�ب(. 

هذ� م� لم نح�صب له ح�ص�ب�ً، لقد �أدركن� 

ن ك������م هو غ�������ٍل ثمُن �صمِتن������� على هذره  �الآ

ن �صبب حيرتن�  وخي�الت������ه؟ فهل عرفت������م �الآ

و�نك�ص�رن�؟ ب�هلل عليكم م�ذ� نفعل �أم�م هذه 

�لو�صية؟ هل نحققه������� له وهذ� �أمر مح�ل؟ 

أم ندف�ص������ه، عفو�ً خرجت ه������ذه �لكلمة من  �

غيظ������ي، �أق�ص������د ندفنه في مقب������رة �ل�صيخ 

مب�������رك، مقبرة �لقرية، بين �أق�ربه وع�ئلته؟ 

ي� ن��������س... ي� ع�لم... ي� �أ�صدق�ء �لفقيد... 

أه������ل �لبلدة �ر�صدون� م�ذ� نفعل؟ ثم ب�هلل  ي� �

عليك������م هل يحق لن� بعد كل م������� �صمعتم �أن 

نغ�صب �أم ال يحق؟
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�أديبة و�شاعرة من �لعر�ق �ل�شقيق. ❁

ابع ال�شم�س يف عيون الظالمشابع ال�شم�س يف عيون الظالمشابع ال�شم�س يف عيون الظالم ش�ش� اأ

�ساجدة المو�سوي

❁

)1(: غاندي 

قال الزعي������م الهندي 

غان������دي كلما قام ال�شعب 

د شد شد  شالهن������دي باالتح������اد �شالهن������دي باالتح������اد �

نكلي������زي  االإ اشتعم������ار  اشتعم������ار  تعم������ار  شاال�شاال�

نكليز بذبح بقرة  إ إِ االإِ يقوم 

ورميها ف������ي الطريق بين 

لمي������ن شلمي������ن شلمي������ن  والم� والم�شالهندو�������س  شالهندو�������س 

بينهم  فيما  ين�شغلوا  لكي 

تعمار.شتعمار.شتعمار. شويتركوا اال�شويتركوا اال�
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)2(: انت�صار ملكة

 في متحف »ب������اردوا« في العا�صمة 

الجزائري������ة يوجد رمز لملك������ة خلدها 

التاري������خ لمواقفها الوطني������ة، تلك هي 

الملك������ة الطوارقية »تي������ن هينان« التي 

رق صرق صرق  صعبه������ا تقط������ن جن������وب �صعبه������ا تقط������ن جن������وب � عبه������ا تقط������ن جن������وب �صعبه������ا تقط������ن جن������وب �ص صكان������ت و�صكان������ت و�

النيج������ر  المغ������رب، �صارع������ت قبائ������ل 

اد وانت�صرت عليهم، مما صاد وانت�صرت عليهم، مما صاد وانت�صرت عليهم، مما  صوموريتانيا وت�صوموريتانيا وت�

عبه������ا صعبه������ا صعبه������ا اإزاء االعتداءات  صن �صن � أ يذكر عنها ا

مين، صمين، صمين،  صلى ق�صلى ق� م صم صم اإ صالخارجية المتكررة انق�صالخارجية المتكررة انق�

اتاوة للغزاة وناتاوة للغزاة وناأمن  الرجال قالوا ندفع االأ

اء وه������ي معهن قلن ال بل صاء وه������ي معهن قلن ال بل صاء وه������ي معهن قلن ال بل  صرهم، والن�صرهم، والن� رهم، والن�صرهم، والن�ص ص�ص�

نحارب.

الرجال  وتخ������اذل  الرجال صاء  وتخ������اذل  الرجال صاء  وتخ������اذل  اء  الن� الن�صفحاربت  صفحاربت 

عداء  ومنهم ولدها وانت�صرت على االأ

������ا المتخاذلون فقد 
َّ
������ا المتخاذلون فقد م������ا المتخاذلون فقد م أ أيما انت�ص������ار، ا ا

اء صاء صاء  صما الن�صما الن� أ غطوا وجوههم من الخجل، ا

إوفة واإلى يومنا  إوفة و وفة وصوفة وص صفبقي������ت وجوههن مك�صفبقي������ت وجوههن مك�

هم وهم وؤهم  اصاصا صهذا نرى الط������وارق ملثمين ون�صهذا نرى الط������وارق ملثمين ون�

ال.

ومن اأجمل ما ذكر ع������ن هذه الملكة اأن 

ي ومعه صي ومعه صي ومعه  صن النم������ل يم�صن النم������ل يم� أ خادمته������ا الحظ������ت ا

احبوب فقال������ت للملكة لنتبع النمل فهو ياحبوب فقال������ت للملكة لنتبع النمل فهو ياأتي 

فوا منطقة صفوا منطقة صفوا منطقة  صمن مكان فيه طعام، وهكذا اكت�صمن مكان فيه طعام، وهكذا اكت�

وا فيها.صوا فيها.صوا فيها. صهقار وعا�صهقار وعا�

تكـــون  حيـــن  الثـــورة  اأروع  مـــا   :)3(

ثقافية...

في �لزمن �لقديم بن������ت �ل�صين �صوره� 

�لعظيم لتحمي �لبالد من �لغزو�ت �لخ�رجية، 

ويق�ل �إنه� بعد بن�������ء �ل�صور تعر�صت لثالث 

غ������زو�ت لجيو�س لم تعب������ر �ل�صور بل دخلت 

أبو�به بع������د �أن فتحه� �لحر�ُس لهم، نعم  من �

بنت �ل�صين �لحجر ون�صيت بن�ء �لب�صر، وم� 

أ�صهل بن�ء �لحجر وم� �أ�صعب بن�ء �لب�صر. �

وم������رت �ل�صين بحقب من �لمع�ن�ة حتى 

�أدركت بم������رور �لزمن �أن �أهم منتج له� لي�س 

هم هو بن�ء  أو �لمروحة...�الأ ك������وب �ل�ص�������ي �

ن�ص�������ن و�إن بن�ءه ال يكون �إاّل بثورة ثق�فية،  �الإ

نية و�لترميمي������ة ال تنفع بل  �لمع�لج�������ت �الآ

)ث������ورة ثق�فية( ت�ص�رع في مع�لجة ك�ملة ولم 

أته�  تحتج ل�صوره� �لعظيم بل ثورة ثق�فية بد�

في �صبعيني�ت �لقرن �لم��صي وه�هي توؤتي 

ثم�ره�.

وم������ن عط�ي������� ه������ذه �لث������ورة �لنه�ص������ة 

�صو�ق �لع�لمية  �لتكنولوجية �لحديثة وغزو �الأ

أ ين�ف�س  و�زده�ر �القت�ص�د �ل�صيني �لذي بد�

�لدول �لعظمى.

أن�ص�������أت �ل�صين �أكبر مكتبة في  وموؤخر�ً �

�لع�لم.. ففي ع�������م 2005م �قترح �لمهند�س 

�لي�ب�ني )نيكين �صيكو( تو�صيع وتطوير مكتبة 

قو�ن�صو �لتي ت�أ�ص�صت ف������ي مدينة قو�نغت�صو 
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ع�������م 1982 م بم�ص�ح������ة 17 �ألف متر مربع، 

ف�صمم له� �لمبنى �لجديد، وفي ع�م 2006م 

تم �لتنفيذ لتكون م������ن �أهم و�أكبر �لمكتب�ت 

في �لع�لم.

تبلغ م�ص�حته� �لح�لية 98000 متر مربع، 

ويبلغ �رتف�ع �لمبنى 50 متر�ً، وتحتوي على 

أربعة ماليين مجل������د، وله� ت�ص�ميم مذهلة  �

من �لد�خ������ل و�لخ�رج. وهذه قطرة من بحر 

�لثق�فة �ل�صينية.

)4(: كتاب اأثار اهتمام الغرب 

في كت�به �لجديد �لذي �صدر في نيويورك 

نكليزي������ة تحت عن������و�ن )جمهرة  وب�للغ������ة �الإ

�صالم������ي و�لو�صيط:  د�ب ف������ي �لع�صر �الإ �الآ

�لبني������ة �لعربية للمعرف������ة( دح�س د.مح�صن 

دب  �لمو�ص������وي �لنظرية �لق�ئلة ب�نحط�ط �الأ

فيم������� يدع������ى ب�������)�أدب �لع�ص������ور �لمظلمة( 

و�لكت�ب ينفي �أن �لفترة �لو�قعة بين �لقرنين 

أنه�  �لث�ني ع�صر و�لث�م������ن ع�صر �لميالديين �

دب ��صتن�د�ً لم� ق�له  ك�نت فترة �نحط�ط لالأ

آلي�ت �لتفكير  دع�ة �لنه�صة و�لذين �عتمدو� �

�لغرب������ي في ع�صر �لتنوير و�لتي ق�مت على 

ثن�ئية �لعقل و�لخر�فة، ف�لمرحلة �لتنويرية 

أوروب������� عنت �صمن�������ً رف�ص�������ً للع�صور  ف������ي �

ووربية �لو�صطى، تلك �لع�صور �لتي �أطلق  �الأ

عليه� غوت������ة )�لتبن �لرث(. من هذه �لفكرة 

وروبي و�لد�ر�س �لعربي  �أخ������ذ �لم�صت�صرق �الأ

دب �لعربي في �لع�صور  أ�صطورة �نحط�ط �الأ �

�لو�صطى.

أ�ص�ر �لك�تب �إلى �أن �صقوط �لمركز �أي  و�

دب،  بغ������د�د �لعب��صية لم يقت������رن ب�صقوط �الأ

وه������ذ� م� �أكده كذلك �لفيل�صوف �لعربي �بن 

خلدون.

لقد بذل د.مح�صن �لمو�صوي في كت�به هذ� 

�صطورة  جهد�ً علمي�������ً كبير�ً ليدح�س تلك �الأ

ث�ر �لعلمية و�ل�صو�هد �لت�ريخية  وليوؤكد ب�الآ

دب�ء و�لفال�صفة �لعرب  م� �أنجزه �لعلم�ء و�الأ

م������ن نت�ج ثق�في وحر�ك وحو�ر وم� �بتدعوه 

دب و�لثق�فة بم� يعزز  أبو�ب جديدة لالأ م������ن �

نظريته ويدعمه�������،  فتلك �لمرحلة  �ت�صمت 

بظهور �لمع�جم �لكبرى و�لمو�صوع�ت، ونزعة 

تحقيق �لن�س �ل�صعري، وظهور �ل�صير �لذ�تية 

ندل�صي،  وفنون �ل�صعر �ل�صبع������ة و�لمو�صح �الأ

كم� ظه������ر في تلك �لمرحلة �لحو�ر و�لجدل 

بين �لفال�صفة، وب������رزت �لظ�هرة �لبديعية، 

وتن�مى مفهوم �لرحلة ونت�ج �لرح�لة �لعرب، 

ث�ر �لفكرية و�لفل�صفية  �إ�ص�فة للعديد من �الآ

مم� ت�صمنه �لكت�ب، وهو �لكت�ب �لع��صر من 

كت������ب د.مح�صن �لتي �ص������درت في نيويورك 

نكليزية عد� كتب������ه �لتي �صدرت  ب�للغ������ة �الإ

ب�للغ������ة �لعربي������ة وهي كثيرة. ه������ذ� �لكت�ب 

أث�ر �هتم�م �لغرب ب�لتر�ث  �صدر هذ� �لع�م و�
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�لفكري و�لثق�في �لعربي وتن�ولته �ل�صح�فة 

وروبية ب�هتم�م ب�لغ. �الأ

بقي �أن ن�صير �إلى �أن د.مح�صن �لمو�صوي 

أ�صت�ذ �لدر��ص�������ت �لعربية و�لمق�رنة في  هو �

ج�معة كولومبي� في نيويورك، ير�أ�س منذ ع�م 

دب �لعربي �ل�ص�درة  2002م تحرير مجلة �الأ

عن د�ر �لن�صر �لهولندية )برل( وير�أ�س حلقة 

�لدر��ص�ت �لعربية في ج�معة كولومبي� و�صبق 

�أن عمل في عدة ج�مع�ت عربية.

)5(: دفتري المدر�سي

أينم�  د�ئم�������ً ير�فقني دفتر مدر�ص������ي، و�

�أكون، دفت������ر يذكرني ب�أني م�زلت ط�لبة في 

مدر�صة �لحي�ة، �أ�صجل فيه كل م� �أعثر عليه 

خالل مط�لع�تي من �صذر�ت وجو�هر لكت�ب 

أو فن�نين، دفتري  عرب �أو ع�لميين ول�صعر�ء �

�لمدر�ص������ي �أحبه جد�ً، وه������و ي�صبه �صندوق 

�أمي �لذي ك�ن������ت تدخر فيه حليه� و�صوره� 

أ�صي�ءه� �لثمينة، دفتر �أغنيه بم� �أ�صيف له  و�

ويغنيني عندم� ي�صيف لي، و�ص�أنقل لكم منه 

م� كتبته فيه من ق�ص�ئ������د �ل�ص�عر �لعر�قي 

�لكبير يو�صف �ل�ص�ئ������غ لكي ت�صتمتعو� معي 

ببع�س م�ت�صمنه دفتري �لمدر�صي:

»ال �سيء يا اأحباب في وطني 

�سوى القداح اأزهر مرًة اأخرى 

وغالبني الحنين«

❁❁❁

»ن�سيت 

اُد اإذا ن�سيتُ  بل َعِمَي الفوؤ

بيتي هناك �سكنتُه خم�سًا 

بت الرياحُ  وغرَّ

ُحملُت عنه 

اأيَن يا وطني اأبيُت؟«

❁❁❁

 

ا الم�سا  »م�سّ

قلبي غريب الدار يا وطني 

طرْقت ديار اأهلي 

ما ارت�سيُت وال ارت�سيُت«

❁❁❁

»اأيها الربُّ

يا حار�َض الحب 

والنخل والرافدين 

اأعطني نعمة ال�سدق والحب والعافية 

ولد في وطني  الأ

مرًة ثانية«.
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 كاتب وناقد.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

يف هجاء القراءة؟!

�أنور محمد

❁

غلق  الكتاب فلنفتح ولي�س لنغلق  الكتاب فلنفتح ولي�س لنُغلق  أ اعندما نقراعندما نقرا

ق اإ�شراقات،  ق باب الوعي والمعرف������ة؛ ولنحقق باب الوعي والمعرف������ة؛ ولنحقِّ

ُو لندف������ع العقل كي يُ�شرق الفكر فيه، تلك و لندف������ع العقل كي ي�شرق الفكر فيه، تلك و لندف������ع العقل كي يُ�شرق الفكر فيه، تلك 
أ ا

فية التي ترفع شفية التي ترفع شفية التي ترفع  شو الفل�شو الفل� أ ا�شراق������ات العلمية ا�شراق������ات العلمية ا الإ

نَّ
ف(. ل������وف(. ل������وُّف(. لأ ������وش������وش شل������ى فعل )الت�شل������ى فعل )الت� فع������ل القراءة اإ

فع������ل المتناع عن الق������راءة هو اإغالق باب 

بداع، وبذل������ك ندعم فعل )التكرار( فعل  الإ

ره هو )العلم(،  ره هو )العلم(، الم������وت، حتى لو كان ما يكرره هو )العلم(، الم������وت، حتى لو كان ما يكرِّ ِّالم������وت، حتى لو كان ما يكرِّ

ير في هذه الحالة مادة شير في هذه الحالة مادة شير في هذه الحالة مادة  شي�شي� ي�شي�ش شالعلم- �شالعلم- �  – نَّ
لأ

د التقليد والمماثلة، في عملية  د التقليد والمماثلة، في عملية شد التقليد والمماثلة، في عملية شِّ ِّقديمة تج� شقديمة تج�شِّقديمة تج�

بداع، على  إاء عل������ى الإاء عل������ى الإ اء عل������ى الشاء عل������ى الش ش������د منها الق�ش������د منها الق� ������د منها الق�ش������د منها الق�ش شالق�شالق�
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فعل التم������رد، على جدلي������ة التناق�ض التي 

ج للك�س������ل العقلي والمهادنة واال�ستبداد تروج للك�س������ل العقلي والمهادنة واال�ستبداد تروِّج للك�س������ل العقلي والمهادنة واال�ستبداد 

المعتقدي، وبهذا نقتل الفكر.

بالمقابل عندم������ا نهجر القراءة- قراءة 

ا القراءة ال ت�سك������ت، بل تثا القراءة ال ت�سك������ت، بل تثاأر  االكت������اب؛ ف������االكت������اب؛ ف������اإنَّ

لنف�سه������ا اإذا بقينا نقوم بزجرها وازدرائها. 

نجيل،  ضفمن جلجام�������ضفمن جلجام�������ض، اإلى الت������وراة، فاالإ

ع������ر العربي، سع������ر العربي، سع������ر العربي،  سل������ى ال�سل������ى ال� اإ َّن. وم������ن ثمَّن. وم������ن ثمَّ
آ افالق������رافالق������را

مه������ا فقهاء  مه������ا فقهاء فالفل�سف������ة العربي������ة الت������ي حرمه������ا فقهاء فالفل�سف������ة العربي������ة الت������ي حرَّ َّفالفل�سف������ة العربي������ة الت������ي حرَّ

َّ��ام على العقل العربي، وفوقها روَّجوا ��ام على العقل العربي، وفوقها روجوا ��ام على العقل العربي، وفوقها روَّجوا  ��ام على العقل العربي، وفوقها رو���ام على العقل العربي، وفوقها رو� �الظ����الظ���

ي سي سي  س(، وكانت القراءة تم�س(، وكانت القراءة تم� أ اا )نقراا )نقرا ا )نقرللطل�سمة، كنا )نقرللطل�سمة، كنَّ

ي سي سي  س������ي وراءنا، تم�س������ي وراءنا، تم� ������ي وراءنا، تم�س������ي وراءنا، تم�س س������ي معنا، تم�س������ي معنا، تم� ������ي معنا، تم�س������ي معنا، تم�س سفينا، تم�سفينا، تم�

إلى الوعي- اإلى  إلى الوعي-  إ يقود اإ إ يقود  افتها فعافتها فعًا فتها فعسفتها فعس سمامنا؛ ب�سمامنا؛ ب� أ ا

احوال فعاحوال فعًا أ االأ أ�سوا التفكير الفل�سفي، وفي ا

������كال المعرفة اليومية س������كال المعرفة اليومية س������كال المعرفة اليومية  س�س� أ اكاكًا من ا كسكس س������ق �س������ق � ������ق �يحق������ق �يحقِّ

أو المعرفة العلمية اال�ستفهامية.  وال�سوال�سوؤالية، ا

َّثمَّثمَّ ما المان������ع اأن تقودنا القراءة اإلى النفاذ 

أو م������اوراء الماوراء  اإلى ما ف������وق الماوراء ا

ضوالكلفة نف�ضوالكلفة نف�ض الكلفة؟؟.

ا القراءة في تاريخنا، لوجدنا معنا القراءة في تاريخنا، لوجدنا معنَّا القراءة في تاريخنا، لوجدنا  أ   ل������و ا

ا عن الق������راءة، التا عن الق������راءة، التاأمل؛  نَّ عقلن������ا لم يك������ْف
أ ا

االمطالعة؛ عن البحث )الاالمطالعة؛ عن البحث )الا ماذائي(. وهذا 

ض الق������راءة فعل حي������اة ولي�ض الق������راءة فعل حي������اة ولي�ض فعل  نَّ
أ يعن������ي ا

اأو والدة  أو توليداً ا موت، باعتبارها تحقيقاً

نا-  نا- ن�س������ان الفل�سفي. الحظوا عندما �سكنا- ن�س������ان الفل�سفي. الحظوا عندما �سكَّ الالاإ

َّمن ال�سك������ون- العقل و)ريَّحناه( من القراءة من ال�سك������ون- العقل و)ريحناه( من القراءة من ال�سك������ون- العقل و)ريَّحناه( من القراءة 

م�ذ� ح������لَّ بن�: هز�ئم، نك�ص�ت، غي�ٌب و�صل 

ة- بل  مَّ
�إل������ى درجة �لفن�ء – كدن������� نفنى ك�أ

نحن نفنى ُكرمى لعي������ون �إ�صر�ئيل: �لعر�ق 

ر  ي�ن و�ليمن تُحرق و�صورية تُدمَّ وليبي� تُ�صفَّ

وتُق�ص������م، و�صرن������� نُب�ُع في �ص������وق �لرقيق، 

ون�صتخدُم حطب�ً، ووق������ود�ً لحروب �أمريك� 

�لحبلى ب�لموت.

أو  أ و�لق������ر�ءة لي�صت ترف�ً � لم�������ذ� ال نقر�

أ و�لقر�ءة فعٌل جدلي/  �متي�ز�ً، لم�ذ� ال نقر�

نق�صي/ تمردي. ح�ج������ة نت�أن�صن به�، فعل 

أو فن�������ء، فعل  ح�ص������ور ولي�س فع������ل غي�ب �

م�������دي ولي�س فع������اًل مث�لي�ً، فع������ل ينت�صر 

أ، فعل ينتج �لنظرية ولي�س �لم�صكلة،  للمبد�

فعٌل يد�فع عن �لوج������ود، يد�فع عن �لعقل 

وف�ئ�س �لعق������ل و�غتر�به من������ذ قتَل ق�بيُل 

ه�بيَل وحتى �ليوم.

مم تنبع قيمته� وتملك  �إنَّ �لعقول كم� �الأ

ة  )ديمومته�( ب������ل ت�صير م�صدر ثر�ٍء من قوَّ

)�لمعرف������ة( �لتي تنتجه� ويتمُّ تد�وله�. فكل 

لت �إلى ملكية �إن�ص�نية  �لعلوم �لمعرفية تحوَّ

ذ�ت �صي�������دة علمية تت������م قر�ءته� ودر��صته� 

و�ال�صتف�������دة منه������� وحتى تق������وم �لقي�مة. 

ت حدوده� �لجغر�فية،  علوم ومع�������رف تعدَّ

بد�ع�ت ل������م تتج�وز  فيم������� غيره� م������ن �الإ

�لم�ص�فة �لت������ي م�بين رحم والدته� وقبره� 

�لذي ُدفن������ت في������ه؟؟. �أظنُّه �لعق������ل �لذي 
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ر؛ �لعقل �لذي  ر و�لعقل �ل������ذي)ال( يفكِّ يفكِّ

يذهب �إلى �لموت كم� �لحي�ة، و�لعقل �لذي 

أزر�ر ثي�به �أم�م �أي �إغو�ٍء  ي�صت�صلم ويفك كل �

أي�ص�ً  أو �إغر�ٍء ك�ن م�دي�ً �أو معنوي�ً. و�أظنُّه � �

)�لعقل( �لذي يعرف كيف يثري من �أفك�ره؛ 

آد�به وفنونه  كيف يبدع علومه ومع�رف������ه/ �

ويمتلك �لحي�ة- �لع�لم، وب�ل�صلم ال �لحرب؛ 

وهذه بر�أيي ثروة �لثرو�ت. 

نت�ج  م�ذ� نفعل؟.. ِلَم كل هذ� �لكم من �الإ

دبي، �لعلمي وال )نوع( منه ي�صجُّ  �لفكري، �الأ

�لعلمية  أي������ن �لعقل/�لعقالني������ة  � �لر�أ�س؟.. 

بد�ع وتعرف كيف  نت�ج/�الإ �لتي تدير هذ� �الإ

�س لعقٍل نه�صوي، عقٍل  �صِّ
ق������ه، وكيف توؤ ت�صوِّ

معرفي؟. نحن ال نعي�س في معزٍل �أو عزلٍة 

خر  نَّ �الآ
أ خر، ولو � �أو قطيعٍة معرفية مع �الآ

هذ� ك�ئن�ً من ك�ن تربطن� به م� تربطن� من 

عقود و�تف�قي�ت تلزمن� ب�صبط �لنف�س ولو 

�صيَّق بل قطَع نََف�َصن�. 

أو نروح في �صب�ت؟ لم�ذ�  لم�ذ� ن�صت�صلم �

ال ندخل في عملي������ة ت�ص�ركية مع �لمجتمع 

ن�ص�ن������ي ف������ي �إنت�������ج وتق��ص������م �لمعرفة  �الإ

ث������ر�ء �لم�لي/ �لتج�ري  بد�ع؟ فكم� �الإ و�الإ

أو يُ�صْرَعن له وتحميه �لقو�نين،  عمٌل م�صروع �

ن ويزيد  ثر�ء �لمعرفي �لذي يُح�صِّ فكذلك �الإ

ن�ص�ن، لن�صتيق������ظ، لنبعث  ف������ي رف�هي������ة �الإ

�لفعل �لنه�صوي �لمعرفي.       

  لن�أخ������ذ �لرو�ي������ة ب�عتب�ره������� ديو�نن� 

�لجدي������د وب�صفته������� بنت �لعق������ل و�لتي لم 

أو �أح������ٌد من �أجد�دن������� ك�َن طلَب  نطل������ب– �

��������س« �أن يكتبه�، يكتب  من »فرن�صي�س �لمرَّ

ل رو�ية عربية، من  وَّ
أ رو�ية )غ�بة �لح������ق( �

�أجل �أن تك������رَّ �لم�صبحة بعده� وي�صير فين� 

مث������ل �ص�حب �لملج�أ �ل������ذي طلب من رجل 

ع ل������ه ب�لم�������ل ف�أر�صل �إليه  �أعم�������ل �أن يتبرَّ

أكثر م������ن مئة وخم�صين  مئ�������ت �ليت�مى؟.. �

��س، و�أكثر من  ت على رو�ي������ة �لمرَّ �صن������ة مرَّ

أو �صنكتب؛  أل������ف رو�ية كتبن� � مئة وخم�صين �

ن ولم نتََبْدَوْن.  وح�لن� هي ح�لن�؛ ل������م نتمدَّ

نَّ كت�بة �لرو�ية �أم�صت 
ب��صتمر�ر نخ�صر وك�أ

أدبي�ً نه�صوي�ً،  »عقدة نف�صية« ولي�صت عماًل �

عم������اًل تحرري�ً يخلِّ�صن� م������ن ثق�فٍة ل�ص�نية 

ح������ة؛ ثق�فة �لُخط������ب و�لبي�ن�ت �لتي  م�صطَّ

أدبي�تن�.  تزخر به� معظم �

 �لمو�طن، 
َ
لت �لرو�ية وعي في �أوروب� �صكَّ

مت ت�صور�ته �لفل�صفية لم�هية  وك�صفت/قدَّ

نَّ 
أ أو �لعق������ل. بل فرجتن������� كيف � ن�ص�������ن � �الإ

�لرو�ية خلقت و�قع�ً مدني�ً مرتبط�ً بظ�هرة 

�ل�صلطة و�لهيمن������ة �الجتم�عية و�ل�صي��صية، 

نَّ �لن��س �صرك�ء 
أ وب�لتخلُّ�س من ك�بو�صه�، و�

نَّ �لرو�ية لي�صت قيد�ً، ولي�صت 
أ في �لحي�ة، و�

أنَّه� �أي�ص�ً  ن�ص�������ن، و� ن�ص�ن لالإ ال�صتغ������الل �الإ

أي�ص�������ً لي�صت �صرب�ً من �ص������روب تحقيق  و�
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�ل�صلطة ولو )�لمعنوية( و�ل�صرب بع�ص�ه�.

  �لرو�ي������ة عم������ٌل عقالن������ي - هي غير 

�ل�صعر �لذي م� يز�ل ديو�نن� وخيمتن�- هي 

�صد �لتمييز و�لتهجين و�لعن�صرية و�ل�صد 

و�ال�صتبع�������د و�ال�صتعب�������د و�لت�صلُّط و�لتمثُّل 

خ������ذ ب�ل�صبهة. هذه  و�لت�صبي������ه و�لت�صبُّه و�الأ

��س-  �س له� فرن�صي�س �لمرَّ �صَّ
أ �لرو�ية ومنذ �

أنَّن� مج�نين،  �إال �لقليل منه�- تُع�ملن� على �

������ة فقدت عقله������� �لجم�عي،  مَّ
أ أنَّن� � عل������ى �

د  فقدت وعيه������� و�إدر�كه�، وم������� تز�ل تمجِّ

�س �ال�صتبد�د،  أة، وتقدِّ قط�ع، وتذل �لمر� �الإ

������ة تملك �للغة  مَّ
أ أنَّن� � وترف�������س �لح������و�ر، و�

بدليل هذ� �لكم �له�ئل من �لرو�ي�ت، لكنَّه� 

ة تتكلَّم وتتكلَّم لكنَّه�  مَّ
أ أنَّن� � ال تملك �لفكر، و�

أَْت ودر�صت �لفل�صفة لكنَّه�  ة قر� مَّ
أ ������ر، � ال تفكِّ

رون. من دون فيل�صوٍف وال من يفكِّ

ٌة �ص�َدت  مَّ
أ   لم�ذ� كل هذ� �لخر�ب ونحن �

رت �لعق������ل: فر�عنة،  ������رت �لحي�ة؛ عمَّ وعمَّ

آ�صوري������ون، فينيقيون،  �صومري������ون، ب�بليون، �

عموريون  كنع�ني������ون،  كريتي������ون،  آر�ميون،  �

�إ�ص�فة �إلى �صرك�ء لن� م�يز�لون يعي�صون معن� 

نَّ �أوروب� 
أ مثل �لكرد. وف������وق كل ذلك نجد �

�لتي ق�������م بع�ٌس من نه�صته������� على �لفنون 

فت  ل م������� تعرَّ وَّ
أ د�ب ومنه������� �لرو�ي������ة؛ � و�الآ

على )�لمدني������ة( ك�ن على �أيدي �لعرب في 

ندل�س. م�ذ� تفع������ل �لرو�ية �لعربية �أم�م  �الأ

كل هذ� �لخر�ب؟؟.. ولم�ذ� يحوِّل �لرو�ئيون 

�لكلم�ت �إل������ى �أ�ص�بع دين�ميت و�إلى حجر- 

أكثر �لرو�ي�ت �لتي يكتبه� هوؤالء  ب�لمن��صبة �

�لرو�ئي������ون تقوم على �لو�صف �للغوي �لذي 

ه������و �صهٌل على �لك�ت������ب  فيك�صف عن عقم 

فكره������م وطفوليته و�صذ�جته- ولم�ذ� يرون 

أنف�صهم ب�صفتهم مثقفي������ن ب�أنَّهم �أعلى من  �

�لِعلم و�أعلى �أعلى من �لنقد؟.

م� �ل������ذي �أ�ص�ب �لعق������ل - عقلن�؟ قد 

تقولون ل������ي: عندن� مئ�ت بل �آالف �لكتَّ�ب، 

الف. لكن  أزي������د و�أقول: بل ع�صر�ت �الآ أن� � و�

حن�،  �صن�، يفرِّ ن�، يرقِّ أين �لن�س �ل������ذي يهزُّ �

يطربن�������، ي�أخذن������� �إل������ى خ�������رج �لج�ذبية 

أنَّه �إع�دة  ر�صي������ة؟. فمعظم م� نق������روؤه ك� �الأ

كت�بة لت�صفية �لحي�������ة في �أعم�قن� فنموت 

أو ن�صتغ������ل عبيد�ً عند  غم�������ً وكم�ً وطق�������ً، �

�لعبيد وقد ولدتن� �أمه�تن� �أحر�ر�ً.

ع�صر�ت �لرو�ي�������ت، ع�صر�ت �لمع�ر�س 

�لفنية و�لعرو�س �لم�صرحية، ومئ�ت بل �آالف 

�لق�ص�ئد، لكن �أغلبه� ي�أخذك �إلى �ل�صجر 

و�لتث�������وؤب، وفوقه������� ت�أخُذ م�ل������ك ووقتك 

وال تعطي������ك �صيئ�ً. بل ت�صتف������زُّك، تقهرك، 

تخيف������ك وت�صلِّحك عقلك فت�صير بال عقل، 

ون لك  وتم�صي مثل �لمج�نين وي�صيرون يدقُّ

ب�لطبل. م� هذ� �لكمُّ �لمرعب من �لن�صو�س 

عل������ى �ختالف �أجن��صه������� و�لتي ال ت�صتطيع 
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أه������� وال تبتلعه�. نحن تعلَّقن� بنجيب  �أن تقر�

محف������وظ و�لطيِّب �ص�لح ومحمد �لم�غوط 

وعب������د �لرحمن منيف وخلي������ل ح�وي و�أمل 

�ر و�صع������د �هلل ونو�س  دنق������ل و�لط�ه������ر وطَّ

وعل������ى �صبيل �لمث�ل في حي�ته������م - �أي لم 

أنَّهم ك�نو�  ننتظر زمن�ً طوياًل يمرُّ لنكت�صف �

أنَّهم ُولدو� ليكونو� عب�قرة،  مبدعين. ب������ل ك�

فو� عقلهم لي�صتغل ُمع�ر�ص�ً جم�لي�ً- �أو  فثقَّ

في قل������ب �لمع�ر�صة �لجم�لي������ة، و�صدَّ كل 

أ رو�ي�تهم  أ�صك�ل ووج������وه �لقب�حة، فنق������ر� �

وق�ص�ئدهم وم�صرحي�تهم وقد و�صعون� في 

بَّهة �لكالمية في �صورة من �أرقى 
منتهى �الأ

�صور �لنث������ر و�ل�صعر �للذي������ن ي�صخر�ن من 

�لخونة و�لجبن�ء، وهم يدقون �لم�ص�مير في 

أو للجهل  نع�������س �لعبودية �إن ك�نت لل�صلط�ن �

ر؟. �أو حتى للعلم. فهل نفكِّ



فيودور ميخائيلوفت�ش دو�ستويف�سكي )�لو�قعية في �أ�سمى معانيها(

أ    �أ    �أيـلــول   �0�2015 �لعـــــدد   624

�أديب ومترجم وقا�ص �شوري. ❁

فيودور ميخائيلوفت�ش دو�ستويف�سكي  
أ�سمى معانيها(

فيودور ميخائيلوفت�ش دو�ستويف�سكي  
أ

فيودور ميخائيلوفت�ش دو�ستويف�سكي  
)�لو�قعية يف �

إترجمة و�إترجمة و�إعد�د: �أحمد نا�صر

❁

ول������د عمالق رواي������ة التحلي������ل النف�سي، 

هير فيودور ميخائيلوفت�ش سهير فيودور ميخائيلوفت�ش سهير فيودور ميخائيلوفت�ش  سالكاتب الرو�سي ال�سالكاتب الرو�سي ال�

دو�ستويف�سكي )1821-1881م( في مو�سكو، 

امي.سامي.سامي. س�سرة طبيب ع�س�سرة طبيب ع� لأ

ع جداسع جداسع جداً سى طفولت������ه في منزل متوا�سى طفولت������ه في منزل متوا� ى طفولت������ه في منزل متوا�سى طفولت������ه في منزل متوا�س سم�سم� اأ

فى سفى سفى  سطباء ف������ي م�ست�سطباء ف������ي م�ست� ش�������ش�������ش لكبي������ر الأ �������س�������س سمخ�سمخ�

قة تلك سقة تلك سقة تلك  سترتاده، عادة، الطبق������ة الفقيرة. ال�سترتاده، عادة، الطبق������ة الفقيرة. ال�

اكانت تتاكانت تتاألف من غرفة وبهو وا�سع. اقتطعت 

من الغرف������ة غرفة لال�ستقب������ال، ومن البهو 

بية سبية سبية  سد بحواج������ز خ�سد بحواج������ز خ� لولول اقتطع������ت غرف������ة الأ

امغطاة بامغطاة باأوراق الجدران.
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تقالشتقالشتقاًل عن ال�شقة،  شما المطبخ ف������كان م�شما المطبخ ف������كان م� أ ا

على الدرج.

ع������ة شع������ة شع������ة اأفراد، بينهم  شم ال�شقة ت�شم ال�شقة ت� م ال�شقة ت�شم ال�شقة ت�ش شكان������ت ت�شكان������ت ت�

فيودور، ال������ذي غدا قمة من القمم الروائية 

في العالم. هذا المن������زل اأفرز لدى الكاتب 

لفات الكاتب ولفات الكاتب وؤلفات الكاتب  وبغت موبغت م بغت مشبغت مش ش»نغمة الفقر« الت������ي �ش»نغمة الفقر« الت������ي �

بداعية. الإ

ع الطبيب- شع الطبيب- شع الطبيب-  شب مع و�شب مع و� ب مع و�شب مع و�ش شلم يكن المنزل يتنا�شلم يكن المنزل يتنا�

ه، شه، شه،  ش على نف�ش على نف� ب، المادي، اإذ تمكن، اعتماداً الأ

ول شول شول اإل������ى مرتبة الدفريان- النبالء،  شمن الو�شمن الو�

وكان ف������ي خدمته مربي������ة وطباخة وحوذي 

نة، شنة، شنة،  شح�شح� أربعة اأ يقود ويعتني بعربة تقوده������ا ا

افة شافة شافة اإلى خادم البيت. ش�ش� اإ

عن شعن شعن  شع������ات لتر�شع������ات لتر� ع������ات لتر�شع������ات لتر�ش شجر مر�شجر مر� اتاتاأ تشتش شكم������ا كان ي�شكم������ا كان ي�

أم الكاتب، تنحدر  لولولده. وكانت الزوج������ة، ا اأ

ورة من شورة من شورة من اآل نت�شايف، وقد ورث،  شرة مي�شرة مي� رة مي�شرة مي�ش ش�ش� أ من ا

مه عام 1844م  اأي الكات������ب، عن اأقربائ������ه لأ

آنذاك بمبلغ ع�شرة  ������د من التركة ق������د من التركة ُق������ّدر ا يباشيباشيباً شن�شن�

تغناء عن وظيفته شتغناء عن وظيفته شتغناء عن وظيفته  ش�ش� نه من اف روبل، مكنه من اف روبل، مّكنه من ال اآل

اوالتفرغ للكتابة والتاوالتفرغ للكتابة والتاأليف.

بية. فمزاجية شبية. فمزاجية شبية. فمزاجية  شلة الفقر ن�شلة الفقر ن� شالكن تبقى م�شالكن تبقى م�شاأ

ف������راوي ونزقه شف������راوي ونزقه شف������راوي ونزقه  شب وتقتي������ره، وطبعه ال�شب وتقتي������ره، وطبعه ال� الأ

إو�شكوكه التي ترقى اإلى درجة التوهم، تركت  إو�شكوكه التي ترقى 

رة، ولعل هذا ما شرة، ولعل هذا ما شرة، ولعل هذا ما  ش�ش� ثر في نفو�������س الأ بالغ الأ

أم الكاتب مبكراً،  اودى بحياة الزوجة »ماريا« اودى بحياة الزوجة »ماريا« ا أ ا

ابعة والثالثين من عمرها.شابعة والثالثين من عمرها.شابعة والثالثين من عمرها. شوهي في ال�شوهي في ال�

ب- �لطبيب على  أدم������ن �الأ وبعد وف�ته� �

�لخم������ر ومغ�زل������ة �لخ�دم�������ت. �لوق�ئع هذه 

ب كرم�زوف في  دفعت �لنق�������د العتب�������ر �الأ

خوة كرم�زوف« تج�صيد�ً  رو�يته �ل�صهي������رة »�الأ

بيه �لطبيب. ومع������روف �أن تلك �ل�صخ�صية  الأ

�لرو�ئية ع��صت لملذ�ته� مع خليالت فتي�ت.

أبيه في  أل������ة وف�������ة � أي�ص�������ً، م�ص� وثم������ة، �

�أر�ص������ه �لزر�عية. فقد ر�ج������ت �إ�ص�ع�ت عن 

مقتل و�لده عل������ى �أيدي فالحيه وعن ته�ون 

�لك�تب في ق�ص��ص������ه من �لقتلة �نتق�م�ً من 

ب ه������ل يتحمل وزر �صكوته؟.. لكن  �صلوك �الأ

�ص�عة،  أثبت بطالن هذه �الإ �لتحقيق، الحق�ً، �

أنه م�ت ب�ل�صكتة �لقلبية. و�

ومم������� يوؤكد �أن �لك�تب لم يكن يع�ني من 

كبر  ب«، �أن �أخ�ه �الأ مركب �لنق�س »كر�هية �الأ

ميخ�ئي������ل �أورد م� يلي: »حي������ن �ص�ألت �أخي 

أي������ه بو�لدين�. فج�أة  في������ودور )�لك�تب( عن ر�

��صتع������ل حم��صة، ت�أبط ذر�ع������ي -ك�نت هذه 

ع�دته حين يتحدث ب�صدق و�إخال�س- وق�ل 

أت������دري، ي� �أخي، ك�ن������� تقدميين..  بحر�رة: �

وحت������ى ف������ي زمنن� ه������ذ� يمك������ن �عتب�رهم� 

تقدميي������ن!.. كم ك�ن� محبين لن�، ي� لهم� من 

أبوين! ال يمكنن� �أن نكون مثلهم�، ي� �أخي.« �

أر�د بكلم������ة »تقدميين«  لع������لَّ �لك�ت������ب �

أنهم� ك�ن������� مقتنعين بو�صعهم ومتفردين في  �

�صرية. عالقتهم �الأ
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وفي و�قع �لح�������ل، تحتل ق�صية �لعالقة 

�صرية �أهمية كبرى في فكر دو�صتويف�صكي:  �الأ

آيلة �إلى  أ�صر � رو�ي�ته كله� مبنية على م�ص�ئر �

�صرة �لمع��صرة له. �النهي�ر، ك�أنه ينعي �الأ

أندريه �لذي ك�ن ع�زم�ً  كتب �إلى �أخي������ه �

عل������ى �لزو�ج ع�������م 1854م: »�عتبرت �ص�بق�ً 

و�ص�أعتبر د�ئم�������ً �أن ال �صيء ي�صمو، في هذ� 

�لكون، على �ل�صع�دة �لع�ئلية.«....

أ�صلوب������ه فق������د �أحي�  أّم������� م������ن حي������ث � �

دو�صتويف�صكي »�ل�صعورية« في مرحلة �زده�ر 

ب�أ�ص�لة  و��صتخ������دم  �لطبيعي������ة،  �لمدر�ص������ة 

»�لع�طفية« ف������ي �صي�غة �صخ�صي�ت »�لن��س 

دب.  �ل�صغ�ر«، معتمد�ً مفرد�ت جديدة في �الأ

أبولون غريغوريف« على  وق������د �أطلق �لن�قد »�

نه������ج دو�صتويف�صك������ي: »�لمدر�صة �لطبيعية- 

�ل�صعورية �لمتفردة«.

كبر في �لب�ن�صيون  در�س فيودور و�أخوه �الأ

�لمو�صكوب������ي ذي �لم�صتوى �لرفيع �لذي ك�ن 

أ�صرة  يدي������ره »ل. ت�صرم�������ك« �لمتحدر م������ن �

�كت�صب������ت �لجن�صي������ة �لرو�صي������ة. وق������د ترك 

�لنظ�������م �ل�ص�رم و�لمنه�������ج �لدر��صي �لغني 

و�لمدر�صون �لمثقفون �أثرهم �لطيب في نف�س 

آنذ�ك لم تبُد  دو�صتويف�صكي مدى �لحي�������ة. �

أية خ��صية كت�بية. هو ذ� تو�صيفه: »..  عليه �

أ�صقر، �ص�حب �لوجه. لم  �صبي رزين، مت�أمل، �

أثن�ء  لع�ب ت�صتهويه، �لكتب ال تف�رقه � تكن �الأ

�لفر�س، يم�صي �لبقية �لمتبقية من فر�غه 

في مح�دثة �لط������الب �لمتقدمين �صّفي�ً في 

�صم�ء  �لب�ن�صي������ون.«. وق������د الحت بع�������س �الأ

و�لوق�ئ������ع �لمرتبطة بمكوث������ه في �لب�ن�صيون 

في رو�يته »�لمر�هق«، وفي مدّون�ته لرو�ية 

آثم كبير«. »�صيرة حي�ة �

�ص��صية  تم �ختي�ر »مدر�صة بطر�صبورغ �الأ

ب  للهند�صة«كمهنة للم�صتقبل، وفق م�صيئة �الأ

على م� يبدو، �لذي ك�ن يحر�س على ت�أمين 

بن�ئ������ه. ف�لمتخرج في تلك  »�صم�ن متين« الأ

�لمدر�صة ك�ن يُمنح رتبة �ص�بط.

في تلك �لمدر�صة قّي�س لدو�صتويف�صكي 

�أن يز�مل �صخ�صيتي������ن تركت� في نف�صه ب�لغ 

أولهم�: �إ.ن. �صدلوف�صكي، وهو رجل  ثر- � �الأ

بوهيم������ي، �ص�ع������ر، غريب �لهن������د�م، طويل، 

جمي������ل، ز�هد، فيل�صوف مت�صك������ع، خ�ٍل من 

ذع�ن. وقد  �لطم������ع، يجمع بين �لتم������رد و�الإ

�ص��صية  غد� �إحدى �ل�صخ�صي�ت �لنمطية �الأ

مير  ذ �أ�صبح »�الأ لدى �لرو�ئي دو�صتويف�صكي؛ �إ

أي�ص�ً �لمورد  مي�صكي������ن« �لعفيف �ل�صدوق، و�

أم������� زميله  أليو�ص������� كرم�زوف«. � �لخدي������ن »�

�لث�ن������ي »د. ف. غريغوريفت�س« وهو نبيل ذو 

نزعة تمثيلي������ة، يجيد �لفرن�صية بطالقة، بل 

هو فرن�صي من جهة �أمه. �أدرك غريغوريفت�س 

أنه �أديب ب�لفطرة فترك �لمدر�صة �لهند�صية،  �

لكنه ح�فظ على �صد�قته مع دو�صتويف�صكي، 
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و�صكن� مع�ً ف������ي �صقة تقع على ز�ويتي �ص�رع 

»غر�ف�صك������ي«.  وزق�������ق  »فالديمر�صك�ي�������« 

وقد �ص������رح غريغوريفت�س غير م������رة: »ك�ن 

دو�صتويف�صكي �أكثر مني ثق�فة و�طالع�ً في 

أدبية في نق��صهم�  كل مج�ل..« ع��ص� كومونة �

أ  �لد�ئ������م. ك�ن غريغوريفت�������س �أول َم������ن قر�

مخطوطة رو�ي������ة »�لم�ص�كين«، ف�أعجب به� 

عج�ب و�أطل������ع »نكر��صوف« عليه�..  أ�صد �الإ �

هرع �الثن�ن �إلى دو�صتويف�صكي، لياًل، �أيقظ�ه 

وهّن�آه. نقال �لمخطوطة �إلى �لن�قد �ل�صهير 

»بيلن�صك������ي«، �ل������ذي ق�ل بع������د قر�ءته� »قد 

أب������دى رغبته في  ظه������ر« غوغول »جديد!« و�

روؤية موؤلفه�.

أبهج لحظة خ�لدة في حي�تي!..«  - »ك�نت �

هك������ذ� و�صف وثّم������ن دو�صتويف�صك������ي لق�ءه 

أبدي�ً  ب�»بيلن�صكي«، و�عتبره تح������والً جذري�ً، �

في حي�ته. وظّل بيلن�صك������ي �صميره �لد�ئم، 

لكن �صرع�ن م������� �بتعد عنه، على �لرغم من 

قربه منه كو�قعي!

�ص������ّرح دو�صتويف�صك������ي: »غ������دوت م������ن 

لح�د  ��صتر�كييه �لمتحم�صين، وبد�أ معي ب�الإ

آن������ذ�ك، تع�ليمه كله�  مب��ص������رة..«، »�أخذت، �

ب�صغف..«. ك�ن هذ� م� يتعلق ب�ل�صمة �لع�مة، 

�إنم� ف������ي �لو�قع ب�ن �لخ������الف في وجه�ت 

ولى، ثم تعّمق هذ�  �لنظر منذ �للق�������ء�ت �الأ

�لخالف في �صي�ق �لتجربة و�لخبر�ت.

�أ�صبح �لم�صيح في نظ������ر دو�صتويف�صكي 

خوة.  على للعد�ل������ة و�لت�ص�مح و�الأ �لمث������ل �الأ

تالقت ��صتر�كيته مع �لم�صيحية و�بتعدت عن 

لح�دية، ف�تجه، بعد �نقط�عه  �ل�صيوعي������ة �الإ

خوة بيكيتوف«،  عن بيلن�صك������ي �إلى حلقة »�الأ

أي�م  ألك�ص������ي« منذ � �إذ ك�ن يع������رف �أكبرهم »�

�لدر��صة في �لمدر�صة �لهند�صية.

كم������� �رت�������د دو�صتويف�صك������ي حلق������ة »�آل 

م�يك������وف«. وك�ن �آل م�يكوف قريبي �ل�صلة 

ب�آل بترو�صيف�صكي في �لبد�ي�ت.

أتر�ب  ك�ن ميخ�ئي������ل بترو�صيف�صكي من �

دو�صتويف�صكي. وبع������د �أن تخرج في �للي�صيه 

دب�ء،  �لقي�صرية )�لتي تخرج فيه� م�ص�هير �الأ

منه������م �ل�ص�عر �لكبي������ر بو�صكين( توّظف في 

وز�رة �لخ�رجي������ة، و�متل������ك مكتب������ة �صمت 

�لكثير من �لكتب �لممنوعة �لتي ك�ن يعيره� 

�صدق�ئ������ه للمط�لعة. �ص�������ر دو�صتويف�صكي  الأ

أي�م �لجمع منذ خريف 1848م. ومن  يرت�ده� �

أولئك �لرو�د ت�صكلت جمعية »بترو�صيف�صكي«  �

دبي������ة- �ل�صي��صية. ورثت تل������ك �لجمعية  �الأ

�لعم������ل �لثوري ع������ن �لدي�صمبريين )ح�صلت 

�نتف��صته������م 1825م(، لكنه� لم تقت�صر على 

�لنبالء بل �صمت مختلف �لفئ�ت. كتب عنه� 

»غرت�صي������ن«: ك�ن �لبترو�صيف�صكي������ون �أخوتن� 

�ل�صغ�ر مثلم������� ك�ن �لدي�صمبري������ون �أخوتن� 

�لكب�ر.
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اأيـــة مكانـــة �سغلهـــا دو�ستويف�سكـــي بين 

اأع�ساء هذه الجمعية؟

لم يك������ن ثوري�ً ب�لمعن������ى �لعميق لهذه 

�لكلم������ة، لكن������ه ك�ن يمكنه ف������ي لحظة- 

م� �لخروج �إل������ى �ل�ص�حة ح�م������اًل �لر�ية 

أنه ك�ن يك������ره �لظلم  �لحمر�ء. �صحي������ح �

و�لتع�ص������ف و�لف�ص�د، لكن ه������ذه �لم�ص�عر 

وحده������� لم تك������ن بق�درة عل������ى بق�ئه في 

ي�م  تل������ك �لحلق������ة �لثوري������ة وك�ن م������ع �الأ

�صيبتع������د عنه� كم� �بتعد ع������ن بيلن�صكي، 

�صرع،  لكن �ل�صلط������ة �لقي�صرية ك�ن������ت �الأ

ت على �لحلقة و�عتقلت �أع�ص�ءه�  ف�نق�صّ

أبريل(  في �لث�ل������ث و�لع�صرين من ني�ص�ن )�

ت مخبره� 
ّ
من ع�م 1849م، بع������د �أن د�ص

أنتونيلي« �لط�ل������ب في ج�معة  �ل�ص������ري »�

بطر�صب������ورغ. وبع������د مرور ن�ص������ف �ل�صنة 

�نعق������دت محكم������ة »�لبترو�صف�صكيي������ن«. 

ُوجهت �لتهمة �إلى دو�صتويف�صكي بح�صوره 

جل�ص�������ت جمعية هّد�م������ة، وبوجه خ��س 

قر�ءت������ه لر�ص�لة »بيلن�صك������ي �إلى غوغول« 

�لت������ي ك�نت تت�صمن بي�ن�������ً ثوري�ً حقيقي�ً. 

أثن�ء �لتحقيق  � ومم� ق�له دو�صتويف�صك������ي 

»تحدثُت ع������ن �ل�صي��صة و�لغرب و�لرق�بة، 

أي�من� ال يتحدث ويفكر  وهل ثمة �أحد في �

بهذه �لق�ص�ي�؟..«، ».. كنت، د�ئم�ً، �حترم 

بترو�صو�صف�صكي ك�إن�ص�ن �صريف ونبيل..«

ك�ن دو�صتويف�صكي ف������ي عد�د ت�صعة من 

�لمحكوم عليهم ب�لموت. لكن �لقي�صر، بلعبة 

ع������د�م ب�أربعة �أعو�م  ب�رعة منه، ��صتبدل �الإ

�صغ�ل �ل�ص�قة و�لنفي �إلى  م������ن �ل�صجن مع �الأ

�صيبيري�������. قرئ مر�ص������وم �لعطف �لقي�صري 

طالق �لن�ر!! بعد �أن تهي�أ �لجنود الإ

كت������ب دو�صتويف�صكي �إلى �أخيه ميخ�ئيل، 

م�ص�ء ذلك �ليوم، بعد مع�ن�ته لتلك �ل�صدمة: 

أينم�  »ل������م �أكتئب ولم تُخر عزيمتي، ف�لحي�ة �

ك�نت هي �لحي�ة. �لحي�ة فين� نحن، ولي�صت 

ف������ي �لخ�رج، �لمهم �أن تبق������ى �إن�ص�ن�ً«. لكنه 

أزم������ة في د�خله. �أح�س بعبثية طريقه  ع��س �

أثره  �ل�ص�ب������ق وعدم جدو�ه، وهذ� م������� ترك �

�لب�ل������غ ف������ي �أعم�������ل �لك�تب كله�������. �إذ ت�بع 

يق������ول في �لر�ص�لة ذ�ته�������: ».. �لر�أ�س �لذي 

أب������دع وع��س حي�ة فني������ة ر�قية، �لذي �أدرك  �

و�ن�صجم مع ح�ج�ت �ل������روح �ل�ص�مية- ذلك 

.. �صب�بن� 
ّ
أ�س ق������د �جتّث من بين كتف������ي �لر�

آم�لن�، في تلك �للحظ������ة بد�أت ب�قتالعه�  و�

من قلبي ودفنه� ملطخة ب�لدم�ء.. �أحق�ً لن 

أبد�ً، �لقلم بيدي؟!«. �أحمل، �

وق������د د�ف������ع دو�صتويف�صك������ي، فيم� بعد، 

عن �ص������رف مرحلة �صب�ب������ه ».. وقفن�، نحن 

ع������د�م  �لبترو�صف�صكيي������ن، عل������ى من�ص������ة �الإ

و��صتمعن������� �إلى ن�س �لحك������م، دون �أن نبدي 

ذرة من �لن������دم... �أظنني ال �أخطئ �إذ �أقول، 
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آن������ذ�ك، �إن لم نكن جميعن������� ف�أكثريتن�  �إنن� �

�ل�ص�حقة، كن� �صنعتبر �لتخلي عن قن�ع�تن�، 

في تلك �للحظة، ع�ر�ً و�أمر�ً مهين�ً.. �لق�صية 

فك�ر،  �لت������ي حوكمن������� من �أجله�������، تل������ك �الأ

تل������ك �لمف�هيم �لتي ��صتح������وذت �أرو�حن� ال 

ت�صتدع������ي �لندم، بل هي قرب�ن وكّف�رة تغفر 

وت�صفع لن� �لكثير- �لكثير..«.

�أح������د�ث �لمنف������ى و�ل�صج������ن �ل�صيبيري 

له������� دو�صتويف�صكي ف������ي كت�به »مذكر�ت  ف�صّ

من بيت �لموتى«.. كتب �إلى �أخيه من هن�ك: 

».. عموم�������ً، لم ي�صع وقتي �ص������دى، ف�أن� لم 

قل عرفت �ل�صعب  �أكن �أعرف رو�صي�. على �الأ

�لرو�ص������ي جيد�ً، ب�ص������ورٍة ربم� ل������م يعرفه� 

�لكثيرون..«

أو��صط �صب�ط ع�������م 1854م تحرر من  �

آذ�ر من �لع�م  �صغ�ل �ل�ص�قة، وفي � �صجن �الأ

نف�ص������ه خدم جندي�������ً في �لكتيب������ة �ل�ص�بعة 

�ل�صيبيرية. وك�ن �لف������رق ن�صبي�ً بين �صجنه 

�لالحقة.  �لع�صكري������ة  وخدمت������ه  �ل�ص�ب������ق 

و�أخي������ر�ً، ربي������ع ع�م 1857م �أعي������دت �إليه 

�لحق������وق �لمدني������ة ولق������ب »�لدفري�������ن«- 

�لنب�لة.

آذ�ر من ع�م 1858م �ُصمح له ب�ل�صفر  وفي �

آ�صي� �لو�صطى، ف�نتقل �إلى مدينة »تفير«،  �إلى �

أب�حو�  وفي ت�صرين �لث�ن������ي من �لع�م �لت�لي �

له �لعي�س في بطر�صبورغ ومو�صكو.

�ص������ّكل ع�������م 1859م بد�ي������ة �لمرحل������ة 

بد�عية �لث�نية في حي�������ة دو�صتويف�صكي،  �الإ

فكت������ب ق�ص������ة »�لبطل �ل�صغي������ر«، ثم رو�ية 

أ�صلوبه  »مذلون مه�ن������ون« �لتي طّعم فيه������� �

�لقديم ب�أ�صلوب جديد. وعلى �صفح�ت مجلة 

أق�������م دو�صتويف�صكي حو�ر�ً مفتوح�ً  »�لوقت« �

دبية بغي������ة تر�صيخ �تج�هه  مع �لتي�������ر�ت �الأ

�لخ��س �ل������ذي �صمي، فيم� بع������د، »�لغو�س 

في �لترب������ة«، و»�لفكرة �لرو�صي������ة«. �لتربة، 

أي������ه، رو�صي� و�ل�صعب �لرو�صي، وكل م�  وفق ر�

. �الهتم�������م بم�صير �ل�صعب يعني 
ّ
هو وطني

�ال�صتقر�ر في �لترب������ة. و�ال�صتر�كية و�لثورة 

ج�ءت� من �لغرب وال ت�صتمد�ن جذورهم� من 

�لتربة �لرو�صية!

�لطبق������ة �لمثقفة تحّولت �إل������ى جو�لين 

م�صردي������ن في �لغرب، وتج������ب �إع�دتهم �إلى 

»�لتربة«، ليعي�صو� بوئ�م مع مجتمعهم. لكنه 

�أعلن ب�صج�عة �صريحة »�صعبن� �أطهُر �صريرًة 

م������ن طبق�تن� �لعلي�، ب�ص������كل ال يُق�رن«. و�إذ� 

أنه� �لطبق�ت  م������� فهمن� »�لطبق�ت �لعلي�������« �

مالك و�المتي�ز�ت، فهذ�  �لم�صتحوذة على �الأ

�لموقف هو قمة ف������ي »�لف�صح« و»�لثورية«، 

�ص��س ذ�ته �لذي ق�مت عليه رو�ي�ت  وهو �الأ

دو�صتويف�صكي �لعظيمة كله�.

ول  ع�م 1862م �ص�ف������ر دو�صتويف�صكي الأ

أوروب�������. ��صتمرت رحلته م� يق�رب  مرة �إلى �
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أ�صهر، وكتب بنتيجته������� »مالحظ�ت  أربع������ة � �

�صتوي������ة عن �نطب�ع�ت �صيفي������ة« �لتي تعتبر 

دب �الجتم�عي. من �أف�صل مق�الت �الأ

�تخذت حي�������ة دو�صتويف�صكي �ل�صخ�صية 

م�ص�ر�ً متف������رد�ً، �إذ ك�ن ي�صع������ر بتع��صته مع 

زوجته »م�ري� ديميتروفن�«. ك�ن حبه ط�غي�ً، 

ن�ص�ني، على  لكن������ه �نح�صر ف������ي �لح������ب �الإ

ربعيني�ت  �لطريقة �لتي ك�نت �ص�ئدة خالل �الأ

من �لقرن �لت��صع ع�صر، و�قت�صر على تقديم 

رملة �لم�صكينة،  �لم�ص�عدة، وفق قن�عته، لالأ

أ�صلمت �لروح ع�م 1864م. �لمري�صة، �لتي �

ع�������م 1865م �أح�س دو�صتويف�صكي بع�طفة 

آّن������� كورفي������ن- كروكوف�صك�ي�«،  جدي������ة تج�ه »�

خت �لكب������رى ل »�صوفي������� كوفليف�صك�ي�«-  �الأ

ول������ى �لمتخ�ص�صة في  أة �لرو�صي������ة �الأ �لم������ر�

�لري��صي�������ت. ك�ن������ت �صوفي� مغرم������ة به منذ 

�ل�صغر، هذ� م� ذكرته �صر�حة في مذكر�ته�. 

آّن� رف�صت دو�صتويف�صكي: فهي لم  لكن �أخته� �

تكّن له �صوى ع�طفة �ل�صد�قة، فح�صب. ك�نت، 

ثمة، فروق في �لقن�ع�ت وتن�فر في �لطب�ع.

آّن� غريغوريفن� �صنيتكين�، مثلم�  وّفرت له �

»�لتربة« في �لحي�ة، م������الذ�ً ه�دئ�ً. ومع �أن 

يٍّ من موؤلف�ته، 
دو�صتويف�صكي لم ير�صمه� في �أ

أنه������� تب������دو ف������ي كل مك�ن عب������ر مفهوم  �إال �

�صرة. ت������زوج دو�صتويف�صك������ي ب�»�صنيتكين�«  �الأ

ع�م 1867م. وك�ن ف�رق �ل�صن بينهم� خم�صة 

وع�صري������ن ع�م�ً. ك�نت فت�������ة ع�دية تتن��صب 

م������ع �صنه� �ل�ص�د�صة ع�ص������رة، بعيدة كل �لبعد 

ع������ن نظرية »�لغو�س ف������ي �لتربة«، هّمه� م� 

يح�صل زوجه� من دخل. ك�نت تدّون له بدقة 

و�خت������ز�ل: متى يتوجب علي������ه تقديم رو�ية 

ك�ملة بم������� يتن��صب مع �لعقد �لج�ئر �لمبرم 

مع �لن��صر كي ي�صدد م� ��صتلفه، وكي ال يفقد 

حقه في ن�صر موؤلف�ته على ح�ص�به �لخ��س.

آّن�«  �أغرقته في �لتن�ق�ص�������ت: �أ�صحت »�

�لزوج������ة �لمث�لية في نظ������ره، وهي لم تكن 

خوة  أه������دى �إليه� رو�يت������ه »�الأ كذل������ك. وقد �

أن������ِت م�صتقبلي، �أنت كل �صيء:  كرم�زوف«. »�

مل و�العتق�������د، �أنت �ل�صع�دة و�لنعيم، كل  �الأ

�صيء!«- هذ� م� كتبه �إليه�.

ت و�ل�صبعيني�ت من  خالل �صنو�ت �ل�صتيني�

�لقرن �لت��صع ع�ص������ر تو�لت رو�ي�ته �لعظمى 

بله-  �لبديعة: �لجريمة و�لعق�ب- 1866م، �الأ

1868م، �ل�صي�طي������ن- 1872م، �لمر�ه������ق- 

خ������وة كرم�������زوف- 1880م. وقد  1875م، �الأ

ج�ءت ه������ذه �لرو�ي�������ت في زمن �ص������ّح فيه 

دبي. بد�ع �الأ �الإ

ألق������ى دو�صتويف�صكي  وفي ع�������م 1880م �

كلمته �ل�صهيرة م�دح�ً بو�صكين في �لمهرج�ن 

�لمكر�������س لك�صف �ل�صت�رة عن تمث�ل �ل�ص�عر 

�لعظي������م في مو�صك������و. ه������ّز ذ�ك �لخط�ب 

ن، يترك  �لجمه������ور، وم������� ي������ز�ل، حت������ى �الآ
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�نطب�ع�������ً موؤثر�ً عند م������ن يطلع عليه. طبع� 

ً، وقد »كّيَف« دو�صتويف�صكي »بو�صكيَن« وفق 

نظريته في �ال�صتك�نة.

لقد ح������ّول دو�صتويف�صكي عر�س بو�صكين 

�إل������ى ح������دث �صي��صي حقيق������ي، ف�ر�ص�ً على 

�لجميع �لتفكير ب�لخيوط �لتي مده� بو�صكين 

جي�ل �لالحقة على مّر �لع�صور. �إلى �الأ

لق������د ك�ن م�صيب�������ً فيم� طرح������ه: فبعد 

�صالح�ت لم  م������رور ربع قرن على تنفي������ذ �الإ

أكثر  ين������ل �ل�صعب �صيئ�ً. تحدث في كلمته عن �

�لم�ص�ئ������ل �إلح�ح�ً في �لحي�������ة �لرو�صية، دع� 

لحل »�أحجية« بو�صكين متك�تفين. ولقد �أوحى 

دب ق�دٌر على كل �صيء،  بفك������رة مف�ده� �أن �الأ

�صي�ء في رو�صي�. وعليه �أن يغّير مجرى �الأ

ف������ي �لث�م������ن و�لع�صري������ن م������ن ك�ن������ون 

أ�صل������م دو�صتويف�صكي روحه.  �لث�ن������ي )ين�ير( �

وُدفن ف������ي مقب������رة »تيخفن�صك������ي« في دير 

ألك�صندرونف�صك�ي�«. �«

وك�ن �لم�ص������رف عل������ى مر��ص������م �لدفن 

ومكت�صف  �لقديم  �صديق������ه  »غريغوريفت�س« 

موهبته.

دب�������ء و�لقر�ء. لم  م�صى خلف �لنع�س �الأ

أديب�ً  أب������د�ً، �إذ ق�لو�: �إنن� ندف������ن � يخطئ������و� �

عظيم�ً، ندفن وطني�ً عظيم�ً.

�مت������ّد موكب �لجن�������زة عب������ر �ل�صو�رع، 

و�ك������ب  ب�لجم�هي������ر.  ر�صف������ة  �الأ وغ�ص������ت 

�لم�صرف������ون عل������ى مر��صم �لدف������ن �لحدَث 

ب�هتم�م كبي������ر. وقد و�صف �أح������د �لوجه�ء 

�لقي�صريي������ن �آالف �لجم�هي������ر �لت������ي ك�نت 

تتو�لى ور�ء نع�س �لك�تب على �صكل موج�ت 

متك�ّص������رة ب�»بروفة للم�صي������ر�ت �لجم�هيرية 

�لمقبلة«. وقد �أ�ص�ب ذ�ك �لوجيه بت�صبيهه!
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�أديب و�شاعر.

�لعمل �لفني: �لفنان علي �لكفري.

❁

ّال�شعرّية واالنزياح يف ال�شعرال�شعرية واالنزياح يف ال�شعرال�شعرّية واالنزياح يف ال�شعر

عدنان �شاهين

❁

اال�ستب������دال  ف������ي  مه������ارة  �سل������وب  االأ

������ار البدي������ل لتحدي������د المواق������ع، س������ار البدي������ل لتحدي������د المواق������ع، س������ار البدي������ل لتحدي������د المواق������ع،  سوا�ستح�سوا�ستح�

نجاز،  بتحري�������ض وجداني، وبراع������ة في االإ
ّ
بتحري�������ض وجداني
ّ

ّ اللغ������وّي اللغ������وّي دروب الجمال  حتى يف�سح العامُل

وح، ولعلسوح، ولعلسوح، ولعلَّ عبد القاهر الجرجاني في  سوالو�سوالو�

في الغطاء سفي الغطاء سفي الغطاء  سل كا�سل كا� ل كا�ول كا�وَّ أ�سرار البالغة( اأ كتاب������ه )ا

ّنج������ازات الجمالّية ف������ي الدرا�سات نج������ازات الجمالية ف������ي الدرا�سات نج������ازات الجمالّية ف������ي الدرا�سات  عن االإ

ة  ة سة سَّ س�سلوب )هو الحيازة الخا�سَّ�سلوب )هو الحيازة الخا�َّ�سلوب )هو الحيازة الخا� ّ�سلوبّية، فا�سلوبية، فا�سلوبّية، فاالأ
االأ

ّي اقتراب ف������ردّيي اقتراب ف������ردّي من اللغة 
أ ّلما ه������و عاّملما ه������و عاّم، ا

ضمل النا�ضمل النا�ض مل النا�سمل النا�س ساع ي�ساع ي� اع ي�ساع ي�س س م�س م� الت������ي هي ملك جماعي
ّ
الت������ي هي ملك جماعي
ّ

هم. وه������ذا يعني تماهي الروح مع جوهر كلهم. وه������ذا يعني تماهي الروح مع جوهر كلَّهم. وه������ذا يعني تماهي الروح مع جوهر 
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آٍن فه������ا ن�سيج سفه������ا ن�سيج سفه������ا ن�سيج �لروح وتعبيره في � سللغة بو�سللغة بو� �

 وهذه �لمه������ارة باعتبارها ظاهرة 
)1(

و�حد(

�ش بم�ستوياته  �ش بم�ستوياته ، وتتحر�ش بم�ستوياته ، وتتحرَّ َّ، وتتحرَّ شلن�������شّلن�������ّلن�������شّ ب � ب ة تقرب ة تقرِّ ِّة تقرِّ ّل�سانّية تقرل�سانية تقرل�سانّي

ع������ا������ة تطلع������ا������ة تطلُّع������اً �إلى ف������كِّ تعالقاتها في  ّلترميزّي������ة تطللترميزي������ة تطللترميزّي �

م�ساك ببالغة �لخطاب. المحاولة لالمحاولة لالإ

��سلوب هو ��سلوب هو �لرجل،  �لعرب �لعرب �لأ � قالت � قالت � وقديماً

َّ فال بدَّ فال بدَّ �اعر�اعر�ً اعرساعرس سلرجل �سلرجل � ا عندما يكون ذلك ما عندما يكون ذلك ّما عندما يكون ذلك � أ �

��سلوب باعتباره ��سلوب باعتباره �نزياحاً،  �طاللة على �طاللة على �لأ �من �من �لإ

اعر ساعر ساعر  سل�سل� أ�سل������وب � ل مقب������ول مقب������ولً �أن يكون � شذ لي�شذ لي�ش �إ

ده  ده جرده جرِّ ُل�سائد، وخالف ذلك يُجرل�سائد، وخالف ذلك يجرل�سائد، وخالف ذلك يُ قافقاِفقاً للنمط � مو�

ِّلمقوِّمات لمقومات لمقوِّمات  عريسعريسعرّي ذي � سل�سل� أ�سلوب������ه � ةعريةعرّيِة � عريسعريس سمن �سمن �

ير سير سير  سن ي�سن ي� أ �لو�قع قبل � اف باف باأّن ف بسف بس سدة، لنكت�سدة، لنكت� دة، لنكت�لمتفردة، لنكت�لمتفرِّ ِّلمتفرِّ �

َلى لغة تعي������د ن�سَجلى لغة تعي������د ن�سَج طيل�سانه  إ، يحتاج �إ، يحتاج �إ ������اً ������اس������اسّ سن�سّنّ�ن�

ل ول ْول �لبالغ������ة بانزياح������ات محدودة،  وعل������ى نوعل������ى نَ

Jean cohen ما دفع جان كوه������ن Jean cohen ما دفع جان كوه������ن Jean cohen وه������ذ�

ّلكال�سيكّية هي لكال�سيكية هي لكال�سيكّية هي  ّلجمالّية لجمالية لجمالّية � � أّن ار ب������ار ب������ا �قر�قر� �إلى �لإ

ة عرية عرّية  عريسعريس سل�سل� عر، فاللغ������ة سعر، فاللغ������ة سعر، فاللغ������ة � س������ة منافي������ة لل�س������ة منافي������ة لل� ّجمالّي������ة منافي������ة لل�جمالي������ة منافي������ة لل�جمالّي

�– �– �لفكرة(  – لعبارة – لعبارة  �طرفاها: �طرفاها: �لد�ّل و�لمدلول )�

الرموز بالرموز باإظهار  � قاه������ا: �لترميز وف������كُّ قاه������ا: ومحققاه������ا: ومحقِّ

ما ور�ء �لكلمات، وقط������اف محتوى �لكالم 

اح ساح ساح �للغة، بغية  سلمعنى من و�سلمعنى من و� بتجريد ج�سد �

ر جمال سر جمال سر جمال  سلتي ه������ي عنا�سلتي ه������ي عنا� يل سيل سيل � سلتفا�سلتفا� �إظه������ار �

�للغة  دعدْعَد� ُخل فيها بُعخل فيها بعخل فيها بُ من نوٍع �آخر، و�لتي يتد�

إر، ودوره������ا في �إر، ودوره������ا في �ك�ساب إك�ساب إك�ساب  ر، ودوره������ا في �سر، ودوره������ا في �س سلمبا�سلمبا� ف������ي تناولها �

ة في عرية في عرّية في  عريسعريس سل�سل� د عد ْعد � عزة، وبعزة، وبُ ّلممّيزة، وبلمميزة، وبلممّي ره سره سره � سدب عنا�سدب عنا� �لأ

ى  ى ظى ظَّ ظسظس سة، فتت�سة، فتت� ّلنظرّية، فتت�لنظرية، فتت�لنظرّي هر سهر سهر �لمعارف لتكوي������ن � س�س�

أ�صّد �صوره�  ب�النزي�ح بروق �لعبقرّي������ة في �

أو رفع  ألق�ً، ومهم� ��صتم�ل �النزي�ُح �ل�ص�عر � �

������ك�ً ب�أنظمة  له �صالل������َم �الرتق�ء يظّل متم�صِّ

أّولّية تمتل������ك في جوهره�  �للغة كقو�ع������د �

أن�ص�ق�ً يتخلَّق به� �لتك�مل ببني�ٍن مر�صو�س،  �

يَّة جهة تمتهُن �ال�صطي�د رمَيه 
أ ال ت�صتطي������ع �

ب�صه�مه�������، و�إن َزيَّن له������� هذي�نُه� �لمقدرة، 

تكون كمن ين�زل �أوه�م�ً.

������ر مو�ق������ع �ال�صطف�������ف  وم������� �إن تتغيَّ

�لبالغّي������ة حت������ى يبح������ث كلُّ ر�غ������ٍب ع������ن 

مف�تيح مط�رح �لجم�������ل ب�لتخييل دون ردِّ 

�لط������رف عّم� يجمع بي������ن �لكلمة و�لجوهر 

�ل������ذي ��صتُدعي������ت للتعبير عن������ه، ُمتج�وزًة 

به�ر،  ������ب �الإ �ال�صتعم�������ل �ل�ص�ئ������د �لذي يغيِّ

نت�ج نكو�ص�ً بتعطيل �أو مر�وحة  ويَْرِجع ب�الإ

د�ء، وم� عد� ذل������ك تفجير�ت �ن�صط�رّية  �الأ

لم�صتوي�������ت بديلة م������ن �لتعبير،  ت�أ�صي�ص�������ً 

فب�ال�صتع�رة يك������ون �النزي�ح ��صتبد�لّي�ً و�إذ� 

�صلَّمن� مع ب��صالر Bachelar ب�أّن »�ل�صورة 

فجر �ل������كالم« يكون �ال�صتب������د�ل ب�النتق�ل 

ل ب�لجم�ل ويغت�صل بمطر  �إلى ف�ص�������ء يت�صكَّ

�لك�ص������ف و�لت�أويل �ص������رَط �أن نبقى ُمدرِكين 

د تغيٍُّر  أّن �ال�صتع�������رة �ل�صعرّية لي�صت ُمجرَّ �(

أو  في �لمعنى؛ �إّنه� تغيٌُّر في طبيعة �لمعنى �

 
ّ
نمط �لمعنى، �نتق�ل من �لمعنى �لمفهومي

، وله������ذ� لم تكن كلُّ 
ّ
�إل������ى �لمعنى �النفع�لي
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 وعلى هذ� 
)2(

��صتع�رة كيفم������� ك�نت �صعرّيًة(

 لال�صتع�رة 
ّ
ّولي ال بدَّ من تج�وز �لمفهوم �الأ

، ف�للغة 
ّ
 �لمدر�صي

ّ
بمنطوق �لتعريف �لبالغي

ف������ي مجمله� مج�������ز ال حقيقة، ب������ر�أي �بن 

أبلغ  أبد�ً � جنِّي، وبر�أي �لجرج�ن������ي �لمج�ز �

بة  أّن �ال�صتع�رة غ�يٌة مركَّ من �لحقيقة، غير �

ه �لمه�رة ف��� )�ال�صتع�رة �نتق�ل  و��صتغ�ل تحفُّ

يح�ئّية،  من �للغ������ة �لمط�بقة �إلى �للغ������ة �الإ

ق بف�ص������ل ��صتد�رة كالم معيَّن  �نتق�ل يتحقَّ

جل  ولى، الأ يَفقد معن�ه على م�صتوى �للغة �الأ

)3(
�لعثور عليه في �لم�صتوى �لث�ني(

أبي تّم�م ف������ي �النزي�ح جعلته  وطريق������ة �

يُج�بَه ب�أ�صئلة �نزي�حّية م�آله� �حتج�ج ي�صل 

أّنه يقول م� ال يُفهم،  ة  � حدَّ �ال�صتهج�ن بحجَّ

به �إم�م�ً،  ق فيه� �إلى م�صتوى ن�صَّ ّن������ه تفوَّ
ال الأ

ّنه �صحب �لب�ص�ط م������ن تحت �لتق�ليد  ب������ل الأ

�ل�صعرّي������ة �لت������ي نظر �إليه������� �أ�صح�به� بعين 

�لتقدي�������س، وهك������ذ� تبنَّى �لمري������دون لعبَة 

نظٍم جدي������دة، غ�يته� �لك�صف ع������ن �صعرّية 

�ص�������ءة ُكنهه� قر�ء�ت  ز الإ �لكت�بة �لتي تتحفَّ

لي�صت عين �لقل������ب �إال مجهر�ً يجلِّله� �لنور، 

ب��صت�ص�غ������ة �ال�صتع�ر�ت �لت������ي ت�صفي رونق�ً 

على مظ�هر �ال�صتعم�ل �لمج�زّي، كي نقب�س 

تي������ن �لفر�صة على  بد�ع ُمفوِّ على جم������رة �الإ

أّن  ح�ص��س ب�لده�صة، ويرى �أدوني�س � تفلُّت �الإ

أب� تّم�م )ينطلق ف������ي تجربته من روؤيٍة ترى  �

نَّ �ل�صعر نوٌع من خلق �لع�لم ب�للغة، ُم�صبِّه�ً 
أ �

�لعالقة بين �ل�ص�ع������ر و�لكلمة ب�لعالقة بين 

.
)4(

ع��صقين(

 بعيد�ً، فت�صبح 
ّ
م �لن�������سّ �ل�صوفي ويتقدَّ

أ�صك�ل �لتعبير �لموروثة  �لم�ص�فة بينه وبين �

و��صع������ة، وقد تدلَّت �أغ�ص�������ن �صجرة �ل�صعر 

ده��س ومزه������رًة ب�لهد�ي�ت، كم�  مورقًة ب�الإ

ّنه: )يكتب �لت�ريخ بروؤي�  ري الأ في ن�������سِّ �لنفَّ

�لقلب، ون�صوة �للغة، ويرفع �لكت�بة �ل�صعرّية 

أبهى  �إلى م�صت������وى لم تعرْفه من قب������ل، في �

ولى  ة �الأ أغ������رب م������� تنتجه �للغ������ة، وللم������رَّ و�

�َص������ه وت�ص�وؤلَه،  ن�ص�ن وتعطُّ نرى فيه قل������ق �الإ

�ً، في حركة من  �أمو�ج�ً تت�ص�������دم َجْزر�ً ومدَّ

 وال 
 )5(

أبديٍَّة من �لنور( �لغي�ب و�لح�صور في �

يج������د �أدوني�س مف�رقًة ف������ي قوله: �إنَّ حد�ثة 

رة( هي �لتي جعلته يكت�صف  �لغ������رب )�لمت�أخِّ

مة( ُمقّر�ً ب�أّن قر�ءته  حد�ث������ة �لعرب )�لمتقدِّ

م�الرميه Mallarmé هي �لتي �أو�صحت له 

أبع�ده� �لحديثة عند  أ�صر�ر �للغة �ل�صعرّية و� �

أبي تّم�م. �

ع عنه� من  م �للغة بم� يتفرَّ  وهك������ذ� تتقدَّ

�س  �صِّ
أ�صلوبّية، لتوؤ نظرّي�ت جم�لّية ومه�ر�ت �

لبالغ������ٍة جدي������دة ت�صحن �ل������دالالت بعو�مل 

�ت  �لتنوي������ر �لتي ت�صير بفع������ل �لِمر�ن محطَّ

بد�ع على  ئًة �لط�محين �إلى �الإ ج�ذب������ة، ُمجرِّ

تلبُّ�س �النزي�ح �النحي�زّي، م� ي�صمن ق�بلّية 
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�ال�صتمر�ر و�ل�صمود تج�وز�ً للتن�ول �لعفوّي، 

ر�ص�ل  ة يكون فيه� �ال�صتقب�ل و�الإ وبن�ء ِمن�صَّ

در�ك و�إع�دة  مدرو�صين وخ��صعين لنظرّية �الإ

نت�������ج بمو��صف�ت ع�لي������ة، وطر�ئق ُمتقنة  �الإ

تعبِّد م�ص�������ر�ت �لفهم، ف�لرموز �لم�صتخدمة 

�ص�ليب �لبالغّية �لم�صتحدثة تتخ��صم  في �الأ

م������ع �لرو�ئز �لمنطقّية، وه������ذ� يربك عملّية 

قّل، وينبع  در�ك �أو مغ�زلته� عذرّي�ً على �الأ �الإ

ذلك من م�صكالت �لبالغة �لتي تنطلق على 

ِجي�د �لرموز وم� توحي به من ت�أويالت �لعقل 

�لب�طن، وم�صتوي�ت نظرّية �لنظم ومق�رب�ت 

ز في  �لفل�صف������ة ف�)مو�ص������وع �ل�صعرّي������ة يتركَّ

ج������ر�ء�ت �للغوّية �لت������ي تمنح لغة  در��صة �الإ

أّنه������� منبثقٌة من  دب خ�صو�صّي������ًة تتميَّز ب� �الأ

 
)6(

أبنيت������ه �لتعبيرّية( دب ذ�ِت������ه وم�ثلة في � �الأ

وبذلك تعتمد مع�دالت �لبالغة �لحديثة على 

عن�صَري �لتحوُّل و�النزي�ح لت�صكيل ت�صوُّر�ت 

ه� �لو�ص������وح، بعيد�ً عن �لبهلو�نّي�ت  �آخر همِّ

فمطلق فنٍّ ال يرتبط جم�لُه بمدى �صعوبته، 

وذلك بعد �أزمنة من م�ص�درة حّق �الختالف، 

�صلوب  وت�صفيه �أدنى نزوع �إلى �لتجديد، ف�الأ

�صلوبّية منه������ج يرتدي  طريق������ة تعبي������ر، و�الأ

�ة بفنون �لبالغة، و�لتي من �أرقى  عب�ءًة مو�صَّ

و�ص�ئله� �ال�صتع�������رة، بدالالته� �لمو�صلة �إلى 

أبو تّم�م �صفوف �ل�صعر�ء،  م � د، لذلك تقدَّ �لتفرُّ

عجز، وك�ن هذ� 
ُ
������ي ب�لم� ف �صعر �لمتنبِّ وُو�صِ

نتيجة ��صتقر�ء تج�رب �صعرّية فر�صت ذ�ته� 

بقيمه� �لجم�لّية، و�نزي�ح�ته� �لداللّية، ولن� 

رو� �للغة  ل �لذي������ن فجَّ وَّ
أ ������ل جر�ءة � �أن نتخَيّ

تطلُّع�ً �إلى بي�ٍن جديد، فموجود�ت �لطبيعة 

ل ب�ختر�ق  جميعه� لديه� نزوع �لظهور �لمتبدِّ

�لم�ألوف، ولن يكون ذلك �إال بمو�هَب تتم�ي�س 

�أم�مه� �لكلم�������ت، وتتد�فع �ل�صور في دبكة 

بد�ع، ف������كّل تركيب يَُجبُّه تركيب،  �لخلق و�الإ

خرى، يحكم بينه�  وكلُّ �صورة تقف و�صيفًة الأ

يح�ء�ت. �صد�د، وغر�ئب �الإ تم�يز �الأ

�صلوبّية ت�صتند �إلى هند�صة  ف�لظ�هرة �الأ

لف�������ظ ال ب�لطريق������ة �لل�صقّية �لتر�كمّية  �الأ

 تتع�لق 
ّ
و�إنَّم� بتفجي������ر �للغة بن�صيج ت�ص�بكي

ل م�صتوي�������ت داللّية على  عن��ص������ره لت�ص������كِّ

�لمعجمّي������ة، متج�وزًة  �لحق������ول  م�ص�������رف 

يح�ئّية  �ص�ر�ت �الإ �لمع�ني �لفيزي�ئّية �إلى �الإ

ذ�ت �لرموز �لت������ي نُعمل �لعقل في �لك�صف 

عن مرموز�ته�������، وهن� يقف �ل�ص�عر ح�ماًل 

ر�ي������ة �لع�طفة برم������وٍز ك�نت لتّوه������� نْف�ص�ً 

طّم�ح������ًة �إلى �الّتح�������د ب�لوج������ود، فت�صير 

�لمفرد�ت ِمه�َد �لوالدة �لجديدة.

يَّة ظ�هرة جديدة يتَّخذ �لمعنيُّون 
أ و�ص�أن �

به������� مو�ق������َف متب�ينة تتر�وح بي������ن �لرف�س 

و�لذه�ب بعي������د�ً في ��صتخد�مه�، فلقد ب�لغ 

أبو تّم�������م �إلى حدِّ �لخلود، وك�ن  أبو نو��س و� �

كلٌّ منهم� ق�در�ً على �ص������دِّ �النتب�ه ب�لجم�ل 
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أّم������� �ندف�ع������ة �لمتنّبي فك�نت  و�النزي�������ح، �

د �لموهبة،  ب������د�ع، وتفرُّ محكوم������ًة بدر�ية �الإ

 ف������� )لي�س 
ّ
و�لطم������وح �إل������ى ��صتثم�ر جم�لي

غريب�������ً �أن يكون �لمتنّبي على معرفة عميقة 

ب�ال�صطر�ب �لذي تحدثُه �نزي�ح�ته �ل�صعرية 

دبّي������ة �لمع��صرة  و�ص�������ط �للغوّية و�الأ في �الأ

له. فر�ح يُكثر منه�������، ولكّنه ك�ن ي�صتند �إلى 

م�صوِّغ�ت لغوّية وبالغّية من �لقر�آن و�ل�صعر 

و�لمتنّبي من جهة ع�رٌف ب�للغة، 
 )7(

)
ّ
�لج�هلي

وم������ن جهة �أخرى يلع������ب مغ�مر�ته �ل�صعرّية 

ب�إتق�ن مدرو�س، ف��صتع�ر�ته �لتي ت�صلك درب 

ح��صي�������س، لن يت�أتَّى له�  �لخي�ل لتجيي�س �الأ

ده��س ال يكون �إال  ده��������س، و�الإ ذلك �إال ب�الإ

 
ّ
�صمعي ه� �الأ ب�النزي�ح، و�ال�صتع�ر�ت �لتي عدَّ

م������ن قبيل �لخط�أ �للغوّي �ل������ذي ��صُطّر �إليه 

�ل�ص�عر ب�صبب �لوزن و�لق�فية!!، �أرفع و�ص�ئل 

�لتعبي������ر �لمج�������زي، ومن جمي������ل ُموحي�ته 

ى �لتي �ألمت به ق�ئاًل: و�صفه �لحمَّ

ــبــح يـــطـــردهـــا فــتــجــري ـس كــــــاأنَّ الــ�ـ

ــــجــــاِم مــــدامــــعــــهــــا بــــــاأربــــــعــــــٍة �ــــسِ

ح�������ً  يجريه������� �أحم������د �لخطي������ب ُمو�صِّ

مف�رقته������� �ل�ص�ع������ر غير ر�غب������ة �صب�ح�ً، 

لذلك تنهمر �لدموع من م�آقيه�، م�صير�ً �إلى 

أّن �ال�صتع�������رة ت�أتي م������ن �لفعل )يطرده�(،  �

ّنه� �ص�درةٌ  �فة و�لر�ئع������ة الأ وي�صفه������� ب�ل�صفَّ

عن نف�������س تتخبَّط في �لمر�������س، و�لمتنّبي 

������ى فت�ة  خ�ل������ف �لمعت�������د بت�صوي������ر �لحمَّ

مظلومة، و�أعط�ه� نعوت�ً رقيقة تخرج على 

�لو�ق������ع وتنز�ح عنه، وفي ذل������ك �صّر جم�ل 

هذه �ال�صتع�رة. 

وعلَّق �لخطيب على بيت �لمتنّبي �لذي 

:
ّ
ر��س �صهم معن�ه ب�لتعبير �لكن�ئي

مـــريـــ�ـــضٍ مــــــرٍّ  فــــــٍم  ذا  يــــــُك  ومــــــن 

ــــه الـــــمـــــاَء الــــــزالال يــــجــــْد ُمـــــــــّرًا ب

فمعن�������ه �لظ�هر ال يحت�������ج �إلى �صن�عة 

�صعرّي������ة لكّنه: )ك�ن يبحث ف������ي �لبيت عن 

أكثر �نزي�ح�ً...  أكثر �تِّ�ص�ع�ً عن �صورة � معنى �

لذل������ك في �لبي������ت دالالت المتن�هية، كلَّم� 

ك�صفن������� فيه� �نزي�ح�������ً تطلَّب ذل������ك ك�صف�ً 

جديد�ً و�نزي�ح�ً جديد�ً، ففي كلِّ د�ّل �إ�ص�رة 

 )8(
�إلى مدلول �آخر(

أ�صعد علي وفيكتور �لكك لبيت  وب�إجر�ء �

�لمتنّبي:

نزالنا طــوَل  ال�سمُّ  الح�سوُن  تملُّ 

ــــــــزوُل ــــهــــا وت وتــــلــــقــــي اإلــــيــــنــــا اأهــــل

يري�������ن ��صتعم�������الً مج�زّي�������ً ف������ي �إ�صن�د 

ن�ص�ن �إلى �لجم�د  »�لملل« ك�صفة يتمّيز به� �الإ

 
ّ
ى ب�لمج�ز �للفظي »�لح�ص������ون« وهو م� يُ�صمَّ

ن�ص�ن  أّم� ت�صبيه������ه �لح�صون ب�الإ أو �للغوّي، � �

د ب�لت�صخي�س  ف��صتع�رة تنفخ �لروح في �لجم�

و)�لتج�صيم و�لت�صخي�س هم� لون� �ال�صتع�رة 

بد�عّي������ة. و�لتج�صيم هو حل������ول �لمعنوّي  �الإ
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ب�لم�دّي، و�لت�صخي�س هو �رتف�ع �لم�دّي �إلى 

ُر �لتحوُّالت ب�لتد�خل   لذلك تُف�صَّ
)9(

�لمعنوّي(

، وهذ� �ص�أن �لعالقة بين نظرّية �للغة 
ّ
�لجيني

و�ل�صعرّي������ة �لحديثة ب�عتب�������ر عالقة �لنَ�َصب 

طاللة بيقينّية  �لتي تتالمح في �صيمي�������ء �الإ

�النزي�������ح على م�صت������وى �ل������د�ّل و�لمدلول، 

وهكذ� تتق�رب عالق�������ت �لبالغة �ل�صعرّية، 

 �لمب��صر- 
ّ
�صلوبي في بعده� �الأ ف�)�لبالغة– 

جر�ء�ت �للغوّية  تتمثَّل في معرفة وتحديد �الإ

أّم� �ل�صعرّية فهي �لمعرفة  دب. � �لممّي������زة لالأ

 )10(
�لم�صتق�صي������ة للمب�������دئ �لع�م������ة لل�صعر(

م  و�لكلمة ال تقوم بوظيفته� �إال عندم� تتحكَّ

به������� مع�دلة �لتق�بل مع كلم������ة �أخرى عك�ص�ً 

أو �ّتف�ق�������ً، و�صوالً �إلى �إظه�ر �أوجه �لتالقي  �

و�الخت������الف لتو�صيح �النزي�������ح �لذي تتعّدد 

م�صّمي�ته » تج�وز- خط�أ- �نحر�ف- ك�صر- 

�نته�������ك- ف�صيح������ة- �صذوذ- جن������ون« وفي 

ميد�ن �للغة » تهديٌم« غ�يته �لبن�ء رغبة في 

م�صتوي�ت علي�، ول������ن يكون ذلك �إال ب�لجمع 

ّول،  أ�صي�ء �فتقده� �الأ بين �صكلين، في �لث�ني �

ح ذل������ك ال بّد من در��ص�ت تلقي  ولكي يتو�صَّ

أنم�������ط �لتعبير فنّي�ً  ن�ت � �ل�صوء عل������ى مكوِّ

بر�ز جم�لّي�������ت �لن�صو�س ب�لولوج  الإ ولغوّي�ً 

�إل������ى جوهر �لبني������ة و�لت�أويل �ل������ذي يُك�صب 

 بالَغ������َة �الجته�د، بدروٍع 
ّ
�الجته�د �لبالغي

بالغّي������ة تمثِّل �ال�صتع�رة مركزيَّته�، م� يجعل 

م�ً برو�ئ������ع �ل�صعرّية. و�ل�صعرّية  �ل������كالم ُمَعمَّ

ة  أ » لذَّ ��صتفز�ٌز يرفع من�صوب �ال�صته�ء، فتبد�

�ص�ر�ت، ومجدول �لعب�ر�ت،  �لن�ّس« بمتعة �الإ

وجم�ل يك�د �أن يتكلَّم. 

�ل�صعر و�لح�ص��صية، يو�صف �ص�مي يو�صف، من�صور�ت وز�رة �لثق�فة دم�صق 2010م، �س22.  -1

بني������ة �للغة �ل�صعرّية، Jean cohen  ترجم������ة محمد �لولي ومحمد �لعمري، د�ر توبق�ل، �لمغرب 1986م،   -2

�س205.

�لم�صدر �ل�ص�بق، �س 206.  -3

د�ب، بيروت �لطبعة �لث�نية 1989م، �س52. �ل�صعرّية �لعربّية، �أدوني�س، د�ر �الآ  -4

�لم�صدر �ل�ص�بق، �س66.  -5

�صد�ر164�آب 1973م، �س69. بالغة �لخط�ب وعلم �لن�س، د.�صالح ف�صل، �صل�صلة ع�لم �لمعرفة �لكويت، �الإ  -6

ولى 2009م، �س172. �النزي�ح في �ل�صعر، د. �أحمد مب�رك �لخطيب، د�ر �لحو�ر �لالذقّية، �لطبعة �الأ  -7

�لم�صدر �ل�ص�بق، �س224.  -8

أ�صعد علي، �لطبعة �لث�نية بيروت 1973م، �س163. �صن�عة �لكت�بة، د.فيكتور �لكك، د.�  -9

�صد�ر164�آب 1973م، �س62. 10- بالغة �لخط�ب وعلم �لن�س، د.�صالح ف�صل، �صل�صلة ع�لم �لمعرفة �لكويت، �الإ
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جان بابت�ست ب������وكالن، الذي اأخذ ا�سم 

موليي������ر من الم�سرح، ولد ف������ي باري�س عام 

ثاث  ناعة السناعة السناعة الأ سبوه يعمل في �سبوه يعمل في � أ 1622م، وكان ا

ولوولوؤولاً ع������ن توريد  و������ات وكان م�س������و������ات وكان م�س������ ������ات وكان م�س������س������ات وكان م�س������س سوالمفرو�سوالمفرو�

ال��ال��الط الملكي في  ������ �ات للب����ات للب��� ات للب���سات للب���س سث������اث والمفرو�سث������اث والمفرو� الأ

������ر )س������ر )س������ر )1638 سعه������د الملك لوي�������س الرابع ع�سعه������د الملك لوي�������س الرابع ع�

– 1715م(. 

ال��ال��الاً م������ن قبل  ������ � مدل���� مدل��� ال��ال��الاً ������ �كان موليي������ر طف����كان موليي������ر طف���

طحبه مع������ه سطحبه مع������ه سطحبه مع������ه اإلى  سج������ده كرزي������ه ال������ذي ا�سج������ده كرزي������ه ال������ذي ا�

الم�سرح. تلقى موليي������ر تعليمه في مدر�سة 

أر�ستقراطي������ة، اأودعه فيه������ا والده بوكالن،  ا
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وتعلم فيه������ا اللغة الالتيني������ة وكان له فيها 

أنهى  أمث������ال »برني������ه« و»�شابيل« وا دقاء شدقاء شدقاء ا ش�ش� اأ

فة وبعد شفة وبعد شفة وبعد اكمال إكمال إكمال  ش������ة الفل�ش������ة الفل� ������ة الفل�ش������ة الفل�ش شتعليمه فيها بدرا�شتعليمه فيها بدرا�

������ة ت������ردد موليير كثيرا ف������ي حياته: ش������ة ت������ردد موليير كثيرا ف������ي حياته: ش������ة ت������ردد موليير كثيرا ف������ي حياته:  شالدرا�شالدرا�

أم  أورليان؟ ا هل ي�ش������د الرحال اإلى مدين������ة ا

يمته������ن مهنة والده في تجارة المفرو�شات؟ 

لكن كان �شغل������ه ال�شاغل في تلك الفترة هو 

������ارح وم�شاهدة ما يعر�ض فيها ش������ارح وم�شاهدة ما يعر�ض فيها ش������ارح وم�شاهدة ما يعر�ض فيها  شمتابعة الم�شمتابعة الم�

رحيات شرحيات شرحيات  شة م�شة م� ة م�شة م�ش شرحيات، خا�شرحيات، خا� رحيات، خا�شرحيات، خا�ش شمن روايات وم�شمن روايات وم�

ي »كورن������ي«. ونتيجة تردده شي »كورن������ي«. ونتيجة تردده شي »كورن������ي«. ونتيجة تردده  شالكاتب الفرن�شالكاتب الفرن�

دق������اء، فقد شدق������اء، فقد شدق������اء، فقد اأعجب  ش�ش� رح مع الشرح مع الشرح مع الأ شل������ى الم�شل������ى الم� اإ

ة في شة في شة في  شموليير بالممثلي������ن والممثالت، خا�شموليير بالممثلي������ن والممثالت، خا�

ادوار الكوميدي������ا، وكان يحل������م ب������ادوار الكوميدي������ا، وكان يحل������م ب������اأن يكون  أ ا

يام. ت������رك تجارة  ال��ال��ال ف������ي يوم م������ن الأ ������ �ممث����ممث���

ن الحادية والع�شرين )شن الحادية والع�شرين )شن الحادية والع�شرين )اأي  شالمفرو�شات في �شالمفرو�شات في �

م موليير شم موليير شم موليير  شه ا�شه ا� ه ا�شه ا�ش شم(، واتخذ لنف�شم(، واتخذ لنف� في عام 1643

ب������دلً من بوكالن، ثم وقع عق������داً مع فرقة 

رحية كوميدية تدعى فرقة بيجارت. شرحية كوميدية تدعى فرقة بيجارت. شرحية كوميدية تدعى فرقة بيجارت.  شم�شم�

رحية التي شرحية التي شرحية التي  شوق������د ا�شتهرت الفرقة الم�شوق������د ا�شتهرت الفرقة الم�

رح ال�شهير«، شرح ال�شهير«، شرح ال�شهير«،  شم »الم�شم »الم� م »الم�شم »الم�ش شليها موليير با�شليها موليير با� إم اإ ام اإم  م شم ش شان�شان�

ها في البداية تكوين ثروة وها في البداية تكوين ثروة وؤها في البداية تكوين ثروة  اشاشا شع�شع� وح������اول اأ

لت هذه شلت هذه شلت هذه  ش، ح�ش، ح� ضخمة في باري�������ضخمة في باري�������ض خمة في باري�������شخمة في باري�������ش شمالي������ة �شمالي������ة �

فيق شفيق شفيق  شعجاب والت�شعجاب والت� إالفرقة على كثير من الإالفرقة على كثير من الإ

������ل عل������ى كثير من ش������ل عل������ى كثير من ش������ل عل������ى كثير من  شالح������اد لك������ن لم تح�شالح������اد لك������ن لم تح�

������ت الفرقة وكان من المحتم ش������ت الفرقة وكان من المحتم ش������ت الفرقة وكان من المحتم  شفل�شفل� أ المال، وا

بب الديون التي شبب الديون التي شبب الديون التي  شجن ب�شجن ب� جن ب�شجن ب�ش شدخ������ول موليير ال�شدخ������ول موليير ال�

تر�كم������ت علي������ه، �إذ �إنه �أ�صب������ح �لم�صوؤول 

ول عن هذه �لفرق������ة، و��صتنجد بو�لده  �الأ

لك������ن دون جدوى، و��صطر موليير وفرقته 

)�لم�صرح �ل�صهير( �إلى مغ�درة ب�ري�س ع�م 

1645م، و�ن�صم �أع�ص�ء �لفرقة �إلى فرقة 

�أخرى بقي�دة »�ص�������رل دي فر�صن«. ح�ول 

أي�ص�ً �أن يجمع ث������روة م�لية، لكن  موليي������ر �

ذلك ك�ن م�صتحي������اًل، �إذ �إن �لفرقة تنتقل 

يومي�ً م������ن مك�ن �إلى �آخر وه������ذ� ي�صتلزم 

�لكثير م������ن �لنفق�ت، و��صتق������ر موليير - 

بعده������� – في مدينة لي������ون، ثم في مدينة 

مير »دي كونت�س«  بيزين��س حي������ث دع�ه �الأ

لكي يعمل مهرج�ً في والي�ت �لجنوب، بين 

ع�مي )1650 – 1657م( �ص�فر �إلى �أم�كن 

مختلف������ة، وك�ن يق�صي ف������ي كل منه� عدة 

خر  �صهور ك�ملة. لكنه ك�ن يعود من حين الآ

مير كونتي. ومثَّل في مدينته �إحدى  �إلى �الأ

عج�ب..  وهن�ك  م�صرحي�ته �لتي القت �الإ

��صتغ������رق موليير كثير�ً ف������ي مالحظة م� 

أ�صي�ء، و�ص�هد كل كبيرة  أن��س و� حول������ه من �

مير  و�صغي������رة ف������ي �لمدينة، حت������ى �إن �الأ

كونتي �أ�صبح مو�صوع�ً للمالحظة. وتحول 

مير من كرمه و�إخال�صه �إلى  فج�أة هذ� �الأ

�صخ�������س �آخر تم�م�ً، فق�������م بطرد موليير 

ومن معه من �لمهرجين و�لممثلين �أع�ص�ء 

فرقته �لمو�صيقية. 
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ولم يخرج موليير خ��صر�ً من جولته هذه، 

بل ��صتف�د كثي������ر�ً من تلك �لمالحظ�ت في 

كت�بة �لعديد من �لم�صرحي�ت له. و�قترب من 

ب�ري�س وب�لتحديد في �إقليم �لبروفن�س، بعد 

�صي�ء و�كت�صب �لعديد  �أن فهم �لكثير من �الأ

من �لخبر�ت، وذلك من خالل ��صتغ�له بعدة 

�أعم�ل، �إذ ك�ن يعمل ممثاًل، ومدير�ً للفرقة 

�لم�صرحية، وكذلك عمل موؤلف�ً وك�تب�ً. وقدم 

ف������ي �أعم�له نم�ذج ل�صخ�صي�ت حقيقية من 

�لبورجو�زية  أي�ص�ً  و� ر�صتقر�طية  �الأ �لطبقة 

ومن �لطبقة �لع�مل������ة كذلك، وقدمت هذه 

�لم�صرحي�ت في مدينة ليون وبيزين��س. ثم 

ع�������د موليير �إلى ب�ري�������س ومثَّل �أم�م �لملك 

و�أعجب فخ�مته، وفي ع�م 1659م مثل �أولى 

م�صرحي�ت������ه �له�مة في ب�ري�س، حيث ه�جم 

فيه� �لحذلقة �لم�صطنعة و�لحمق�ء، ويق�ل 

أثن�������ء تمثيل موليير له������ذه �لم�صرحية  �إنه �

�رتفع �ص������وت �أحد �لمتفرجين، وك�ن �صيخ�ً 

م�صن�������ً ق�ئاًل: »بر�ف������و! موليي������ر هذه هي 

�لكوميدي������� �لحقة«. وك�نت هذه �لم�صرحية 

بعنو�ن )�لمتحذلق�ت(. 

ف������ي  )�لغ��صب������ون(  وق������دم م�صرحي������ة 

�حتف�لي������ة مق�مة م������ن �أجل �لمل������ك لوي�س 

�لر�ب������ع ع�ص������ر، و�أخير�ً وفي ع�������م 1662م 

قدم م�صرحي������ة بعنو�ن )مدر�ص������ة �لن�ص�ء(، 

أث�ر  وك�نت مليئة ب�ل�صخرية و�ال�صتهز�ء مم� �

�لحزب �لديني �لن��صك �لذي ي�صم �لت�بعين 

لحركة �لج�ن�صنيزم. ه������ذ� �إلى ج�نب ثورة 

طب�ء، حيث لم يكف موليير عن �ل�صخرية  �الأ

و�ال�صتهز�ء بهم في �أعم�له. 

ومن بي������ن �أعد�ئه، فق������د خ�س موليير 

ب�لذكر �لحزب �لديني �لن��صك ذلك �لحزب 

�لذي ح�������ول �أن ين�������ل منه ف������ي م�صرحية 

�ل�صيخ م�تلوف. وقد مثلت �لم�ص�هد �لثالثة 

ولى من �لم�صرحي������ة في �لبالط �لملكي  �الأ

م و�لحزب  ع�������م 1664م، ولكن �لملك������ة �الأ

�لن��ص������ك لعب������� دور�ً كبي������ر�ً ف������ي منع هذه 

�لم�صرحية ووق������ف تمثيله�، ولم يَُعْد تقديم 

ه������ذه �لم�صرحي������ة مرة �أخ������رى �إال في ع�م 

م������ر بتخلي موليير عن  1669م. و�نتهى �الأ

كت�ب������ة مثل هذ� �لنوع من �لم�صرحي�ت �لتي 

غلب عليه� ط�ب������ع �ل�صخرية �لالذعة، وفي 

ربعين  ع�م 1662م، عندم� بلغ موليير �صن �الأ

تزوج من ممثلة قديرة في فرقته �لم�صرحية 

أرم�ن������د بيج�������رت �أخ������ت م�دلين  وتدع������ى �

بيج�رت، وك�ن لهذه �لزوجة دور كبير وب�لغ 

�لت�أثير في �أعم�������ل موليير �إذ جعلته يكتب 

دو�ر �لتي تن��ص������ب موهبته� �لفنية  له������� �الأ

وتعلي م������ن قدره� عند �لجمه������ور، وك�نت 

أرم�ن������د هذه �صيدة مدللة �صببت �لكثير من  �

أين� هذ� و��صح�ً في  �لم�صكالت لموليير، ور�

�أعم�له �لدر�مية، ويمكن �لقول ب�أن موليير 
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لم يجد �ال�صتق������ر�ر و�ل�صكن في وطنه مم� 

جعل������ه يعمل في ظروف مثبط������ة لعزيمته. 

لم و�لمع�ن�ة  حي�ن يكون �الأ وفي كثير من �الأ

�صبب�������ً للنج�ح و�لتفوق لدى بع�س �لعب�قرة، 

وهذ� م� حدث لدى ك�تبن�، �إذ خرج من تلك 

�لظروف �لموؤلمة ب�أعم�ل ر�ئعة. 

ك�ن موليي������ر ممث������اًل ورئي�ص�������ً لفرقته 

�لم�صرحي������ة ف������ي �آن و�حد، ف������ك�ن ممثاًل 

دو�ره والعب�������ً �إي�ه� بجد�رة و�لتي  مدرك�ً الأ

دو�ر و�أكثره�  تكون ف������ي �لغ�لب �أط������ول �الأ

�أهمية ف������ي �لعمل �لم�صرح������ي. ك�ن د�ئم�ً 

يلعب �ل�صخ�صي������ة �لكوميدية �لتي ت�صحك 

وت�صلي �لجمه������ور وب�لت�ل������ي ت�صتحوذ على 

أي�ص�������ً رئي�ص�������ً  �إعج�ب������ه وت�صفيق������ه، وك�ن �

لفرقته �لم�صرحية ومدي������ر�ً للم�صرح ي�صهر 

د�ئم�������ً على ر�حة و�إ�صع�د �لجمهور، وي�صعى 

د�ئم�������ً للحف�ظ عليه، وعندم� تنفد �أعم�له 

وال يجد م������� يقدمه للجمه������ور، ف�إنه يعيد 

بع�س �أعم�له �لقديمة، �لتي �صبق تقديمه� 

وعر�صه� ف������ي �إقليم �لبروفن�س، وفي خالل 

خم�ص������ة ع�صر يوم�������ً يكون ق������د كتب عماًل 

جدي������د�ً يقدمه لجمه������وره �لعزيز، ولم يكن 

لفرقت������ه ومدير�ً  موليير ممث������اًل ورئي�ص�������ً 

للم�صرح فح�صب بل ك�ن م�صوؤوالً عن �إ�صع�د 

وت�صلية �لملك لوي�س �لر�بع ع�صر �لذي د�ئم�ً 

عم�ل �لفك�هية  م������� ك�ن يطلب منه كت�بة �الأ

و�لدع�ب�ت وال يملك موليير �إال ط�عة ولي 

مر وفي �لنه�ي������ة وو�صط كل هذه �لمه�م  �الأ

و�لم�صوؤولي�ت، فكر موليير في جمع �أعم�له 

وم�صرحي�ت������ه �لع�مة، �لتي كتبه� بت�أن وحب 

�صديدين و�نتهى من كت�بته� وتقديمه� على 

�لم�صرح. 

عم�ل  كت������ب موليي������ر �لكثي������ر م������ن �الأ

أ�صهره� م� يلي: �لم�صرحية و�لتي ك�ن من �

� –)�لبخيـل(:

أيلول  مثل������ت ه������ذه �لم�صرحية ف������ي 9 �

ع�������م 1668م. وقد ��صتع�������د موليير بع�س 

�لذكري�ت �لتي مرت به في حي�ته �لخ��صة 

و�أدخله������� في �صي�ق هذ� �لعمل، �إ�ص�فة �إلى 

م������� ��صتع�ده من مجموع������ة �لكتب �لعديدة 

�لتي قر�أه� من قبل. 

� –)ماتلوف(:

يرج������ع ت�ريخ هذه �لم�صرحي������ة �إلى 12 

أي�ر لع�م 1664م، �إذ مثل موليير �لم�ص�هد  �

ول������ى من �لم�صرحية �أم�م �لملك،  �لثالثة �الأ

م ف�أمرت بوقف  لكن لم تعجب به� �لملكة �الأ

أم������ر�ً ملكي�ً بوقف  عر�صه������� وتلقى موليير �

مر ف������ي �لبد�ية، وعلى  �لعر�������س، ف�أط�ع �الأ

�لرغم من ذلك فقد عمل على ن�صره� بكل 

�ل�صبل �لممكن������ة، �إذ قر�أه� في �ل�ص�لون�ت 

دبية و�لندو�ت منتظر�ً �إع�دة عر�صه� في  �الأ

�لوقت �لمن��صب وعلى خ�صبة �لم�صرح. وفي 



موليير: قراءة في �سيرته الذاتية وم�سرحه الريادي

أ    �أ    �أيـلــول   ��02015 �لعـــــدد   624

ع�������م 1667م، وفي غي�ب �لمل������ك، قدمه� 

بعد �أن غي������ر عنو�نه�، �إذ قدمه� تحت ��صم 

»�لدج�ل«، لكن �ل�صرطة منعته من ��صتمر�ر 

�لعر�س وعندم� ع�د �لملك لق�صره �لملكي، 

بعث موليي������ر �إلي������ه ب�ثنين م������ن �أ�صدق�ئه 

ومعهم� عري�ص������ة مقدمة من موليير يطلب 

ذن �لمن��صب و�لت�صريح بعر�صه� مرة  منه �الإ

�أخ������رى، و�أخير�ً و�فق �لملك على �لعري�صة 

�لمقدمة في ع�������م 1669م، وح�صل موليير 

عل������ى ت�صري������ح بعر�س �لم�صرحي������ة ك�ملة، 

وتحت عنو�نه� �لحقيقي. 

� –)ن�صاء عالمات(:

مثلت ه������ذه �لم�صرحية ف������ي 11 ك�نون 

�لث�ن������ي لع�������م 1673م، وك�ن������ت كغيره� من 

�لم�صرحي�ت تحوي �لعديد من �ال�صتع�ر�ت 

�لخ�رجي������ة، وبل������غ موليي������ر – ف������ي ه������ذه 

أة، �إذ  �لم�صرحي������ة – درجة كبيرة م������ن �لجر�

��صتط�ع �أن يعر�س على خ�صبة �لم�صرح بع�س 

�ل�صخ�صي�ت �لمع��صرة. و�إذ� ك�ن موليير قد 

تحدث في م�صرحية �لبخيل عن نزوة �لم�ل، 

فهو يتحدث في م�صرحية ن�ص�ء ع�لم�ت عن 

نزوة �لعلم – �إن �صح هذ� �لتعبير- لدى بع�س 

�صيد�ت �لمجتمع �لفرن�صي، و�أن هذه �لنزوة 

أة في بيته�  أو �لرغب������ة قد ت�صيطر على �لمر� �

أ�صرته�، وبطل������ة �لم�صرحية  أف������ر�د � وو�صط �

أو ربة منزل تدعى فيالمنت.  �صيدة منزل �

� –)�لن�صاب(: 

مّثلت هذه �لم�صرحية في حزير�ن ع�م 

1666م. وقد ��صتوحى موليير �أحد�ثه� من 

�لحي�ة �لمحيطة به �أكثر مم� ��صتوح�ه� من 

�لكتب �لتي قر�أه�. 

ولم يكن موليير موؤلف�ً كوميدي�ً فح�صب 

ب������ل ك�ن فيل�صوف�������ً، وعندم������� نتحدث عن 

�لفل�صف������ة، ف�إنن� نفكر مب��ص������رة في مفهوم 

�لحي�ة �لذي ن�صتخل�صه من �أعم�له، ويبدو 

�أن �لنق������د �لتقليدي – ف������ي عهد موليير – 

ق������د لخ�س فل�صفة موليير في هذه �لعب�رة: 

»موليي������ر فيل�صوف �لطبيع������ة«. فقد �أو�صى 

ب�لع������ودة �إلى �لب�ص�ط������ة و�لطبيعة، وح�رب 

كل م������� هو م�صطنع ومجه������ول، كم� ح�رب 

�لتن�ق�س و�لتزيي������ف. وك�نت �لمث�لية لديه 

تعن������ي تحقيق �ل�صع�دة ف������ي �لمجتمع، لكن 

هذه �لمث�لية تتطل������ب ت�صحي�ت في �صبيل 

�لو�صول �إليه� وتحقيقه�. 

أي�ص�ً  و�إذ� لم يكن موليير فيل�صوف�ً، ف�إنه �

لم يكن ك�تب�ً �أخالقي�ً. �إذ لم يكن لديه نظ�م 

ي�صي������ر عليه، ولم يتعلم رف�هية �لحي�ة، لكن 

هن�ك ط�بع�ً �أخالقي�ً يمكن ��صتخال�صه من 

�أعم�له ون�صتطي������ع �أن نتن�وله ب�لدر��صة في 

هذه �لنق�ط:

ديب »بو�صيه«  1 – طبق�ً لم� الحظ������ه �الأ

ف�إنَّ �أعم�ل موليير ك�نت ته�جم بل وت�صخر من 
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�لنق�ئ�������س و�لرذ�ئل �لموجودة في �لمجتمع، 

مم� �أعطى للجمهور �لع�م فكرة �أن �ل�ص�بقين 

– م������ن �لن��������س – ك�نو� مذمومي������ن �أكثر من 
�لت�بعين. وهذ� يعن������ي �أن �لف�ح�صة و�لرذيلة 

ك�نت� ت�صيع�ن في �لمجتمع في زمن �ل�ص�بقين 

�أكثر مم� هم� عليه في ذلك �لوقت. 

2 - كم������� �إن �ل�صف�������ت و�لمالمح �لتي 

و�جه������ت �لنق�ئ�س – في ذلك �لوقت – قد 

نظمة �لع�مة و�لجليلة  �أ�ص�بت �لم�ص�عر و�الأ

في �لمجتمع، و�نعك�صت تلك �ل�صف�ت على 

�أعم�������ل موليير بو�صوح، فق������د ظهرت رقة 

�لم�ص�عر و�ل�صرف في عمل �لّن�ص�ب، وظهر 

خال�س في �لعب�������دة في عمل  �لتدي������ن و�الإ

ب في  )م�تلوف(، و�ل�صخ�صية �لمقد�صة لالأ

م�صرحية �لبخي������ل، و�أخير�ً ظهرت �لمث�لية 

في م�صرحية ن�ص�ء ع�لم�ت. 

3 - �إن �ل�صخري������ة �لموجهة و�لمن�صّبة 

�ص������رة في رو�ي�ت عدي������دة لموليير  على �الأ

منه� �لبخيل، ومدر�صة م�������ري..  وغيره�، 

قد ترك������ت �نطب�ع�ً حزين�������ً ومثبط�ً للهمم 

لدى �لجمهور. 

�لجريئ������ة  �للغ������ة  حري������ة  �إنَّ   –  4

و�لمن�ق�ص�ت �لطويلة حول مو�صوع�ت غير 

ملح������ة �جتم�عي�ً – في ذلك �لوقت – ربم� 

تكون عن������د موليير �إ�ص�رة لل������روح �لف��صدة 

و�لخ�طئة. 

وقد ت������رك موليير نف�ص������ه تن�ص�ب ور�ء 

ن������زو�ت ورغب�ت �لجمه������ور، دون �الهتم�م 

فك�ر. و�إن  لف�ظ و�الأ ب�لرق������ة و�لحي�ء في �الأ

أ�صلوب موليي������ر فال يكفي �أن  تحدثن������� عن �

�صلوب عن������د موليير،  نع������رف خ�ص�ئ�س �الأ

ب������ل ينبغي �أن نق������وم بتف�صيره�������، و�أهم م� 

أنه ك�ن يكتب �أعم�له ب�صرعة  أ�صلوبه � يمي������ز �

�ص�بة ببع�س  �صلوب لالإ كبيرة، مم� يعر�س �الأ

خط�ء، ولقد �أج�������ب بنف�صه وعلق ق�ئاًل:  �الأ

»�إن �لزمن ال يفعل للعم������ل �صيئ�ً«. ويق�صد 

أو ببطء  أنه لو كتب �لعم������ل ب�صرعة � بذل������ك �

مر �صي�ن لديه، ولكنن�  فلن يتغير �لعمل، ف�الأ

�صب�ب �لعميقة لتلك �ل�صمة  نعر�س بع�س �الأ

�لفريدة �لتي ربم� تكون هي �ل�صمة �لوحيدة 

أ�صلوب موليير:  �لتي تميز به� �

-�إن �لقرن �ل�ص�بع ع�صر عموم�ً ك�ن يتميز 

عم�ل فيه لم يكن يكتب  أ�صلوب كت�بة �الأ ب�أن �

أ�صلوب  أ، بل يكتب ليعبر عنه �صف�هة، � ليق������ر�

فك�ر معدة  لي�������س هدفه �لتعبير و�لتف�صير الأ

فك�ر  أ�صلوب يجعلن������� ن�ص�هد �الأ �ص�بق�������ً، بل �

تج�صيد�ً عل������ى خ�صبة �لم�صرح. لذلك ك�نت 

�لعب�ر�ت و�لجمل و�لكلم�ت معدة خ�صي�ص�ً 

للنطق به� على �صف�ه �أبط�ل �لم�صرح. 

أ�صل������وب �لق������رن �ل�ص�بع ع�صر  - تمي������ز �

أي�ص�ً ب��صتخ������د�م �ال�صتع�ر�ت و�لمج�ز�ت،  �

وك�ن موليير م�ص�ي������ر�ً لهذ� �التج�ه، ف�أتقن 
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��صتخد�م هذه �ال�صتع�ر�ت و�لمج�ز�ت، كم� 

ك�ن و��صح�ً ف������ي م�صرحية )ن�ص�ء ع�لم�ت( 

�لتي ك�نت �إ�ص�رة و��صح������ة للحذلقة وعلى 

�لرغ������م م������ن �أن موليير نف�صه ق������د ح�رب 

أنه كتب ب�أ�صلوب تميز  �لت�صنع و�لتكلف، �إال �

ب�ال�صتع�ر�ت �لمتن��صقة و�لمتم��صكة �لتي ال 

تز�ل تبهرن� حتى �ليوم. 

أ�صلوب�ً منقح�ً،  أ�صل������وب �لم�صرح لي�س � � -

هو فقط عب�رة عن كلم�ت وعب�ر�ت المعة 

وحية تبهر �لجمهور �لذي يجيء خ�صي�ص�ً 

ويدف������ع نقود�ً لي�ص�هد عر�������س �لم�صرحية، 

وموليير �لذي يتق������ن مهنته كك�تب ورو�ئي 

برع في �ختي�ر �لتعبير�ت �لتي ت�صلح للعر�س 

أ،  أ�صلوب�ً لي�س ليقر� على �لم�صرح؛ فقد كتب �

ولكن لي�ص�هد من بع������د )�أي في �لم�صرح(، 

كم������� لو ك�ن لوحة فنية ي�أتي �إليه� �لجمهور 

لي�ص�هدو� بر�عة �لفن�ن �لذي �أبدعه�. 

و�نته������ت هذه �لحي�������ة �لك�دحة للك�تب 

�لفرن�صي موليير، وذلك بوف�ته في 17�صب�ط 

من ع�م 1673م. 
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❁ �أديب وباحث وناقد.

كري في�صلصكري في�صلصكري في�صل ص�ص�
دبي  يف ذاكرة التاريخ الأ

وطووطوؤوط رنا عبد اللطيف الأ

❁

ّ، غّيب ، غيب ، غّيب  ة وع�شرين عاماشة وع�شرين عاماشة وع�شرين عاماً شكثر من خم�شكثر من خم� أ منذ �

دب و�للغة  �لموت علماً بارز�ً م������ن �أعالم �لأ

امت شامت شامت  شل�شل� �لعمل �لعمل � �اه في �اه في � اه في شاه في ش شلفكر.. عن عمر ق�شلفكر.. عن عمر ق� و�

المية. لقد شالمية. لقد شالمية. لقد  ش�ش� مة �لعربية �لإ لخير �لوطن و�لأ

������ل« عن ش������ل« عن ش������ل« عن �لدنيا  شلدكتور »�شكري في�شلدكتور »�شكري في� رح������ل �

إر موته �إر موته �إلَّ ّم ب������ه فلم يفّجر موته �م ب������ه فلم يفجر موته �م ب������ه فلم يفّج م ب������ه فلم يفجشم ب������ه فلم يفجش شت�شت� بالهدوء �لذي �

له، ومن شله، ومن شله، ومن  شلمعترفي������ن بف�شلمعترفي������ن بف� م�شاع������ر محبيه و�

�دي������ب مر�دي������ب مر�رة  �غر�غر�ئ������ب �لق������در �أن يتجرع �لأ

بدي، فقد  �لغرب������ة في حياته وبعد رحيله �لأ

مشمشمَّ ثرى »�لمدينة �لمنورة« رفاته بعيد�ً عن  ش�ش�

آثر  اها، وكاها، وكاأنه � ها، وكحبها، وكحّب أ ه دم�شق شه دم�شق شه دم�شق �لتي � ش�ش� أ ق������ط ر�شق������ط ر�شق������ط ر� شم�شم�
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اأن يظل مج������اوراً للينبوع الذي تدفقت منه 

إقيم العروبة والإقيم العروبة وال�سالم، فنذر لها حياته ودافع 

راته، وبحوثه التي سراته، وبحوثه التي سراته، وبحوثه التي  سلفاته ومحا�سلفاته ومحا� لفاته ومحا�ولفاته ومحا�وؤ وعنها في موعنها في م

تمرات والندوات بقلمه المبدع وتمرات والندوات بقلمه المبدع وؤتمرات والندوات بقلمه المبدع  وقدمه������ا للموقدمه������ا للم

من.ومن.وؤمن. وادق والموادق والم ادق والمسادق والمس سال�سال�

امخة سامخة سامخة  س������ل« �سنديانة �س������ل« �سنديانة � ������ل« �سنديانة �س������ل« �سنديانة �س سك������ري في�سك������ري في� ك������ري في�سك������ري في�س سكان »�سكان »�

يفيء اإليه������ا طالبه وتالمي������ذه، وي�ستمدون 

مة من  ل بم�ستقب������ل الول بم�ستقب������ل الوؤل بم�ستقب������ل الأ مل والتف������ا من������ه الأ

مة العربية في  إل دعوته اإلى وح������دة الأ إل دعوته  ال��ال��ال ������ �خ����خ���

مواجه������ة اأعدائها، ودفاع������ه الم�ستميت عن 

مين للهوية القومية  اللغة العربية وتراثها الأ

�سالمية، كان جندياً يقاتل بالكلمة، وجاء  إوالإوالإ

ن������واء التي  ف والسف والسف والأ سموت������ه في غم������رة العوا�سموت������ه في غم������رة العوا�

تحدق بالوطن العربي.

فه الدكتور »عدنان الخطيب« سفه الدكتور »عدنان الخطيب« سفه الدكتور »عدنان الخطيب«  سوق������د و�سوق������د و�

ل �ستبقى سل �ستبقى سل �ستبقى  سك������ري في�سك������ري في� ك������ري في�سك������ري في�س سة كفاح �سة كفاح � ة كفاح �سة كفاح �س سفقال: )ق�سفقال: )ق�

جي������ال العربية القادمة  اليء لاليء لالأ يء لسيء لس س ي�س ي� نبرا�س������اً

عهم عليها سعهم عليها سعهم عليها  سبع�������ض الدروب الوعرة، التي و�سبع�������ض الدروب الوعرة، التي و�

والتخلف وموالتخلف وموؤامرات ذوي المطامع، وتخاذل 

اعوب غلبت على اعوب غلبت على اأمرها  عوب غلبت على سعوب غلبت على س سليهم حكم �سليهم حكم � اإ آَل نمنَمْن »ا

بع������د اأن �سحقت كرامة مواطنيها، وا�ستلبت 

حريتها«(.

حياته:

ل« ع������ام سل« ع������ام سل« ع������ام 1918م  سك������ري في�سك������ري في� ك������ري في�سك������ري في�س س ول������د »�س ول������د »�

ق من سق من سق من  سل������ى دم�سل������ى دم� اإ ������دب ا�سم������ه »عمر« ق������دب ا�سم������ه »عمر« َق������ِدَم لأ

»حم�������س« و�صكن »حي �لعقيبة« في دم�صق، 

م������ن فت�و�ته�،  وب������رز ب�صج�عت������ه و�ح������د�ً 

، �صقيقة �ل�صيخ 
ّ
وتزوج �إحدى فتي�������ت �لحي

»محم������ود ي��صين«، �أحد علم�ء دم�صق، وك�ن 

يدير مدر�ص������ة �بتد�ئية خ��صة تقع في حي 

»�لم�صكية« �لمال�صق لج�مع بني �أمية ون�ص�أ 

»�صكري« في بي������ت خ�له �لذي تعّهد تربيته 

وتعليم������ه، وو�صع تحت ت�صرفه مكتبته �لتي 

نه������ل منه� مط�لع�ته، و�نت�ص������ب �لطفل �إلى 

مدر�صة »مع�وي������ة« �البتد�ئية، ثم �نتقل �إلى 

»مكتب عنب������ر« في زمن �النتد�ب �لفرن�صي 

عل������ى �صوري������ة، وك�ن يت�ب������ع حلق�������ت �لعلم 

�لخ��صة و�لمج�ل�س �لثق�فية ب�صحبة خ�له. 

ف�أتيح ل������ه �أن يجمع بين نمطين من �لتعليم 

و�لثق�ف������ة �لتقليدي منهم� و�لع�صري، ون�ل 

�صه�������دة �لث�نوية »�لبك�لوري�������« بق�صميه�، ثم 

د�ب ف������ي ج�معة �لق�هرة،  �لتح������ق بكلية �الآ

وك�ن يت�بع في �لوقت ذ�ته �لدر��صة في كلية 

�لحق������وق في دم�صق، ولف������ت نبوغه وتفوقه 

�لمرب������ي »�ص�ط������ع �لح�ص������ري«، �لم�صت�ص�ر 

�لتربوي في وز�رة �لتربية ف�خت�ره م�صت�ص�ر�ً 

فني�������ً لو�ص������ع من�ه������ج �لتعليم بع������د جالء 

�النت������د�ب �لفرن�صي ع������ن �صورية، وفي ع�م 

1952م، �خت�رت������ه ج�معة دم�صق ع�صو�ً في 

د�ب، ثّم �أوفد �إلى  هيئة �لتدري�س في كلية �الآ

�لق�هرة لمت�بعة در��صته �لعلي� ونيل �صه�دة 
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�لدكت������ور�ه، وك�ن يق������وم بوظيف������ة �لملحق 

د�رة �لثق�فية في ج�معة  �لثق�في ل������دى �الإ

�ل������دول �لعربية، وك�ن ل������ه �إ�صه�م في و�صع 

د�رية ف������ي �لمنظمة �لعربية  �لترتيب�������ت �الإ

للتربي������ة و�لثق�فة و�لعل������وم، وك�ن له كذلك 

دبية  �إ�صه�م كبير ف������ي مختلف �لمجالت �الأ

في �لوطن �لعربي بمق�الته ودر��ص�ته.

أ�صت�ذ�ً للدر��ص�ت �لعلي� في �لج�معة  عّين �

�صالمية ف������ي »�لمدينة �لمنّورة«، فق�صى  �الإ

خيرة من عمره،  في �لتدري�������س �ل�صنو�ت �الأ

�صالمية في تلك  وقد نمت لديه �لمف�هيم �الإ

�لمرحلة نمو�ً ب�رز�ً، وو�جه محنة تغّربه عن 

يم�ن. وطنه بكثير من �ل�صبر و�الإ

�أرهقه عمله �لج������ّدي �لم�صتمر، و�أنهك 

ج�صده، ف�أ�صيب ب��صطر�ب �لقلب... وتوفي 

في ع�م 1985م بعد عمر ح�فل ب�لعط�ء.

�سخ�سيته:

ك�ن »�صك������ري في�ص������ل« �أقرب في طبعه 

�إلى �لنموذج �لع�طفي، يملك هدوء �لبحر، 

ورقة �لن�صيم، ودم�ث������ة �لخلق و�لنبل، يكتم 

في �أعم�قه ق�ص������وة ن�ص�أته �لح�فلة ب�لعو�ئق 

و�ل�صع�������ب، وترت�صم بع�������س مالمحه� على 

وجه������ه، وك�ن عظيم �لوف�������ء منفتح�ً على 

تر�ح  فر�ح و�الأ �لن��س، يخدمهم وي�ص�ركهم �الأ

أّهلته تربيته �لرفيعة  ف������ي كل من��صبة، وقد �

في بيت خ�له، ومخ�لطة رج�ل �لدين و�لعلم 

�إلى �لتز�م �لج������د في حي�ته، و�لطموح �إلى 

بلوغ �له������دف، وك�نت �صلته بطالبه تتج�وز 

ح������دود �لعالق������ة بي������ن �لمعل������م وتالميذه، 

يمّد ج�ص������ور �ل�صد�قة، ف������ال تزيدهم تلك 

�ل�صد�قة �إالَّ تقدير�ً له ومه�بة، وك�ن ي�ص�أل 

عن �صوؤونهم وي�صجعهم على �لعمل، ويو�جه 

�ص�ءة  �لمت�عب ب�ل�صمت و�لترفع، يو�جه �الإ

ب�بت�ص�مة، ويدف������ن ثورته في �أعم�قه موؤثر�ً 

أو �لمج�ملة على �لمو�جهة و�إث�رة  �لكتم�ن �

�لعو��صف.

لم يرك������ن �إلى �لر�حة بل ظل في حي�ته 

يبحث عن �لحقيقة، وي�صتغل �أوق�ت ر�حته 

للت������زود ب�لمعرف������ة و�لبح������ث، وق������د عقد 

�صد�ق�ت ع������ّدة حتى �مت������دت �صهرته �إلى 

�صالمي... �أرج�ء �لع�لم �لعربي �الإ

دبية: اآثاره االأ

نت�������ج �لفكري لدى »�صكري في�صل«  �الإ

متع������دد �لجو�ن������ب و��ص������ع �الهتم�م�ت، 

أنف��صه  ك�ديمية حجمت � ولعل در��صت������ه �الأ

بد�عي������ة ف������ي �لكت�ب������ة �لنثري������ة �لتي  �الإ

برزت ف������ي بو�كير نت�ج������ه، وهو �ص�حب 

أدب������ي متميز، حي������ث �ل�صال�صة  أ�صل������وب � �

لح�ح على �لفكرة،  و�لبي�ن �لم�ص������رق، و�الإ

وتو�صيحه� ب�ل�ص������رح �لمف�صل، و�لبر�عة 
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في تنظيم �أفك�ره، وربطه� بمنهج عقلي، 

دلة �لمقنعة،  وت�أييده� ب�لحجة �لقوية و�الأ

ويب������دو �أن �تج�ه�ته �لنقدي������ة و�لفكرية 

طغ������ت على �لك�ت������ب �لمبدع في������ه، فقد 

أ�صت�ذ�ً ج�معي�ً  �أملته� علي������ه طبيعة عمله �

دبي������ة وع�صو�ً ب�������رز�ً في  للدر��ص�������ت �الأ

مجمع �للغة �لعربية في دم�صق.

لق������د �أدرك »�صكري في�صل« �أن ع�صرن� 

�لبالغي������ة  �ص�لي������ب  �الأ يتحم������ل  ال  غ������د� 

�لتقليدي������ة.. يقول: »نح������ن نحي� في ع�صر 

طالق منه �إلى �لتمديد و�إلى  �أقرب �إل������ى �الإ

ر�ص�ل منه  �لعفوية منه �إلى �لت�صنع، و�إلى �الإ

�إلى �لقيد، و�إلى �الن�صج�م مع �لمعنى ب�أكثر 

من �الن�صج�م م������ع �للفظ، نحن نحب �لنثر 

�صرعة �لخفيفة  رهو�ً رخ�ء طلق�ً كه������ذه �الأ

�لت������ي تجري مع �لنيل ال ت�صمع له� �صل�صلة 

وال جلجلة وال تح�ّس له� �صجيج�ً وال عجيج�ً 

و�إنم� ه������و و�صو�صة ن�عمة، ك�أنم� هي هم�س 

�لموج �إلى �لمجد�ف، وتحية �لمجد�ف �إلى 

�لم������وج، وال يكون �إالَّ ه������ذ� �لتقدم �لمطلق 

على �صفحة �لم�ء«.

أن������ه ي�صف في هذ� �لمقطع  ونالحظ ك�

أنه دفن مو�هبه في  أ�صلوبه في �لكت�ب������ة، و� �

ك�ديمي  أ�صل������وب �لبح������ث �الأ �إط�������ر جف�ف �

ديب �لمبدع  ومتطلب�ته ف�ص�������ع »�صكري« �الأ

في قلم »�صكري« �لب�حث و�لمدر�س.

في مجمع اللغة العربية:

�ختير �لدكت������ور »�صكري في�صل« ع�صو�ً 

في مجمع �للغة �لعربية في دم�صق في ع�م 

أن�صط �أع�ص�ئ������ه و�أكثرهم  1962م، ف������ك�ن �

حيوية، وعهد �إليه �لمجمع بع�صوية لجنتي 

مجلة �لمجمع و�لمطبوع�ت و�لمخطوط�ت، 

أكم������ل وجه، تدفعه  وحق������ق �لمهمتين على �

�لغي������رة عل������ى �للغ������ة �لعربي������ة و�العتز�ز 

بتر�ثه�������... فق�������م بتحقيق ع������دد من كتب 

�لتر�ث.. منه�: 

1 � خري������دة �لق�ص������ر وجري������دة �لع�صر 

�صفه�ني في ثالثة �أجز�ء. للعم�د �الأ

2 � �لو�ف������ي ب�لَوَفي�ت لل�صفدي )�لجزء 

�لح�دي ع�صر(.

3 � ج������زء م������ن ت�ري������خ دم�ص������ق � الب������ن 

ع�ص�كر.

4 � ديو�ن �أبي �لعت�هية. 

5 � مقدمة �لمرزوقي في �صرح �لحم��صة 

بي تم�م. الأ

وك�ن يو��صل ن�صر مق�الته ودر��ص�ته 

أثبت  �لموثقة في �لمج������الت �لعربية، و�

جد�رته بع�صوية �لمجمع على �لرغم من 

تو��صعه �لذي تجلّى في خط�به �لتقليدي 

أ�صكر لكم  �أم�م �أع�ص�ء �لمجمع فق�ل: )�

ب�لدمع������ة �لمترقرق������ة �لت������ي ال ت�صتهل، 

أنكم  و�لل�ص�������ن �لحي������ي �لذي ال يبي������ن، �
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فكرت������م بي، حين فكرتم في �أقدم �لمهم�ت 

�لت������ي ت�صطلعون به�، مهم������ة �لحف�ظ على 

أ�صركتموني في �أكرم جه�د في  أنكم � �للغة، و�

أنكم �أحللتموني منكم هذ�  �صبيل �لعربية، و�

�لمحل �لكريم �لذي �أق�صر عنه، ولكني �آمل 

�أن �أكون كف�ء له(.

الناقد والباحث:

تت�صم موؤلف�������ت »�صكري في�صل« بوحدة 

ثر و�لمرجعية، فقد �هتم في �أطروح�ته  �الأ

�لج�معية وموؤلف�ته �لنقدية بدر��صة �لمجتمع 

�صالمي وحركة تط������وره و�نعك��صه� على  �الإ

دب �لعرب������ي، و�للغة و�لثق�ف������ة �لعربية  �الأ

�صالمية، و�أهم هذه �لموؤلف�ت:  �الإ

�صالمي في �لقرن  1 � حرك������ة �لفت������ح �الإ

ول �لهجري. �الأ

�صالمي������ة في �لقرن  2 � �لمجتمع�������ت �الإ

ول: ن�ص�أته�������، مقوم�ته�، تطوره� �للغوي  �الأ

دبي. و�الأ

دبية: عر�س ونقد  3 � من�هج �لدر��صة �الأ

و�قتر�ح.

4 � نثر �ل�ص�عر �أحمد �صوقي.

5 � �ل�ص�عر �لق������روي.. بحث في حي�ته 

و�صعره.

�لج�هلي������ة  بي������ن  �لغ������زل  تط������ور   �  6

�صالم. و�الإ

دبي������ة... وجهة نظر  7 � �ل�صح�ف������ة �الأ

دب �لعربي �لمع��صر. جديدة في در��صة �الأ

8 � نثر �ل�ص�عر خير �لدين �لزركلي.

9 � كتٌب وموؤلفون.

10 � بحوث متع������ددة في �للغة و�لثق�فة 

�لعربيتين.

أ�صلوب������ه في  ويمك������ن �أن نطل������ق عل������ى �

أ�صل������وب حّل �لم�ص������كالت«، فهو  �لت�ألي������ف »�

يطرح في مقدم������ة در��صته �لم�صكلة، ويثير 

أولية حوله� ث������م يع�لجه� �صمن  ت�ص�������وؤالت �

منه������ج تحليلي يعتن������ي بتخطيطه، ويدعمه 

ب�لحج������ة و�لبره�ن وينفذ من ج�نب فيُ�ْصلم 

�لق�رئ �إلى لون من �القتن�ع �لعقلي، ويح�ول 

�أن ي�ص�رك������ه في �لتفكي������ر ويترك له فر�صة 

للمت�بعة و�لت�أم������ل، وتبدو في ت�آليفه غيرته 

خال�س للثق�فة  �ل�صديدة على �لت������ر�ث و�الإ

�صالمية و�العتز�ز ب�للغة �لعربية  �لعربية �الإ

و�لدف�ع عنه�.

والمفكـــر  ال�سيا�ســـي  في�ســـل:  �سكـــري 

الوحدوي:

»�صكري«  �لوطن������ي  �لعم������ل  ��صته������وى 

من������ذ �صب�ه، ف�نت�صب �إل������ى »ع�صبة �لعمل 

�لقوم������ي«، وم�ر�س �لعم������ل �ل�صحفي زمن 

�لوحدة بي������ن �صورية وم�صر، وتجلّى حلمه 

في م�ص������روع وحدوي يجمع �لعرب ويوّحد 
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�صمله������م، ولم يق������ف عن خدم������ة �لوحدة 

بقلم������ه، ف�نخ������رط في �لعم������ل �ل�صي��صي، 

مة في م�صر،  ف�ختير ع�صو�ً في مجل�س �الأ

آثر بعد �النف�ص�ل �أن يتع�قد مع �لج�معة  و�

أ�صت�ذ�ً  �صالمية في »�لمدين������ة �لمنورة« � �الإ

دب �لعربي. لالأ

ك�ن ع��صق�������ً للوحدة، موؤمن�������ً ب�أنه ال 

تقوم للعرب ق�ئمة م�لم يتوحدو�، ون�ق�س 

كثير�ً وبعم������ق �لعو�ئق �لتي تعتر�س �صبل 

�لوح������دة و�لت������ي �أدت �إل������ى �إخف�������ق �أول 

تجربة وحدوية بي������ن �صورية وم�صر، ولم 

ينقطع قلمه عن مت�بعة مقوم�ت �لوحدة 

هم�  وخ��صة �للغة �لعربية وتر�ثه�. وخ�صّ

� ينتظر �لثق�فة  بمق�الت������ه.. فيت�ص�ءل عمَّ

�صالمي������ة ف������ي �لم�صتقب������ل،  �لعربي������ة �الإ

وير�صد حرك������ة تطوره� و�لمخ�طر �لتي 

تحدق به������� ُمظهر�ً مك�نته������� في تقريب 

�لم�صلمين من �لثق�فة �لعربية من خالل 

�لت������ر�ث �لديني، وقد تج�������وز �لعرب كل 

�لتحدي�������ت �لتي و�جهوه������� ب�صبب وحدة 

لغته������م، على �لرغم من ت������رّدي تعليمه�، 

وهيمنة �لم�صتعمر ومح�ولة فر�س ثق�فته 

في �لتعليم، يق������ول: )�إنن� نريد من �للغة 

جنبية م�دته� �لعلمية، ويجب �أن نحوز  �الأ

هذه �لم�دة �لعلمية ب�أوعيتن� ونعبر عنه� 

ب�أل�صنتن�(.

وي�أخذ عل������ى �لمجتم������ع �لعربي �ليوم 

تق�صي������ره ف������ي ��صتخ������د�م �لعربية )فنحن 

نترج������م �أكثر مم� نفك������ر(. و�للغ������ة ك�أنه� 

معزول������ة عن �لفكر وهي تط������رح �أخب�ر�ً ال 

ق�ص�ي�.

وتن�صح������ب هذه �لعي������وب على تعليم 

�للغ������ة و�لتعلّ������م به�������، )ف�لتعليم هجين 

تتف�وت م�صطلح�ته وتتب�ين بين �أقط�ر 

جنبية في  �لعروب������ة... ويتم ب�للغ������ة �الأ

�لمر�حل �لمختلفة( ويختم بدعوة يربط 

به� بين حرك������ة �للغة وحركة �لوحدة... 

يق������ول: )البدَّ لن������� قب������ل �ل�صي��صة وقبل 

�القت�ص�������د م������ن �صي��صة لغوي������ة و�حدة 

ته������دف �إلى �أن يكون لن������� خالل �صنو�ت 

محدودة لغة و�حدة ال نقد�صه� وال نتكلم 

به� و�إنم������� نفكر به� ون�صع������ر به� ونعلّم 

ونحي� به�(.

خال�������س ق������ّدم  به������ذ� �لعم������ق و�الإ

مة �لعربية  �لدكتور »�صكري في�صل« لالأ

�صالمي������ة، وم������ن حق ه������ذ� �لر�ئد  �الإ

�لمب������دع تكريم������ه فال نق�ب������ل عط�ءه 

ب�لن�صي�������ن، وليك������ون �لتكري������م ح�فز�ً 

بد�ع، لي�صعر  لكل مبدع لمزيد م������ن �الإ

أمت������ه تجزيه ويبقى خ�لد�ً في ذمة  �أن �

�لت�ريخ.
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كاتب و�إعالمي �شوري. ❁

اغتيال الهوية من النق�ش اإىل احلرف

ديب علي ح�سن

❁

من نافلة الق������ول:اإنَّ ال�شعوب التي تفقد 

ما تفق������د وجودها، نما تفق������د وجودها، نَّما تفق������د وجودها،  اإ ذاكرته������ا وتاريخه������ا 

أريد لها اأن تفقد  ويومها وغدها، فكيف اإذا ا

تاريخها وحرفها واأبجديتها، ويخطط لها اأن 

تبق������ى كتاًل هالمية قابلة للت�شكيل كما يحلو 

لوباشلوباشلوباً جديداً ش�ش� أ للغزاة الذين يبتكرون كل يوم ا

ول شول شول اإلى اأهدافهم. شللو�شللو�

امن هنا تامن هنا تاأتي اأهمية الحديث عن الذاكرة 

ا�س لكل شا�س لكل شا�س لكل  ش�ش� ج������ل الشج������ل الشج������ل الأ شالجمعي������ة التي ه������ي ال�شالجمعي������ة التي ه������ي ال�

ول كان  مم ومن المع������روف اأن الحرف الأ الأ

ولى،  من اأوغاريت وم������ن هنا كانت النوتة الأ

ولى، وم������ا دونه التاريخ وو�صلنا  والمدينة الأ

نين، صنين، صنين،  صف ال�صف ال� ارة عمرها صارة عمرها صارة عمرها اآل صن ح�صن ح� يدلل على اأ

ل، ول، ول أبداً ليمك������ن اأن تكون في مه������ب الريح ا

تطاعوا صتطاعوا صتطاعوا  صعدوا ما ا�صعدوا ما ا� تذروها الرياح، لذل������ك اأ

������اء عليه������ا، والعمل على ص������اء عليه������ا، والعمل على ص������اء عليه������ا، والعمل على  صمن خط������ط للق�صمن خط������ط للق�

ر، صر، صر،  ص������ي والحا�ص������ي والحا� ������ي والحا�ص������ي والحا�ص صبتره������ا والف�ص������ل بين الما�صبتره������ا والف�ص������ل بين الما�

حاصحاصحاً من خالل ما نراه  ص وا�ص وا� ويبدو ذلك جلي������اً

على اأر�ض الواقع م������ن نهب وتدمير للتراث 

وري������ة والعراق، صوري������ة والعراق، صوري������ة والعراق،  صان������ي الموج������ود في �صان������ي الموج������ود في � ان������ي الموج������ود في �صان������ي الموج������ود في �ص صن�صن� الإ

ولى تتمثل باغتي������ال الذاكرة  فالمحط������ة الأ

ولى، ومن ثم العمل على  ول������ى، والهوية الأ الأ
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اغتي������ال كل معالم الح�ض������ارة والثقافة في 

ه������ذا الوط������ن، وال يبتعد عن ذل������ك ما نراه 

مي ضمي ضمي  ضتنقع ما �ضتنقع ما � تنقع ما �ضتنقع ما �ض ضمن انغما�������س الكثيرين في م�ضمن انغما�������س الكثيرين في م�

جل ضجل ضجل  ضالعالم االفترا�ضي، واتخ������اذه مدونة ي�ضالعالم االفترا�ضي، واتخ������اذه مدونة ي�

إ������يء، واإهمال الحرف المطبوع،  إ������يء، و ������يء، وض������يء، وض ضعليها كل �ضعليها كل �

أم وثيقة، ولي�س  حيفة، ضحيفة، ضحيفة، ا ضم �ضم � أ ا أكان كتاباً واء ضواء ضواء ا ض�ض�

ربه موقع ضربه موقع ضربه موقع  ض عن مخاطر هذه الحال ما ي�ض عن مخاطر هذه الحال ما ي� بعيداً

لكترونية  وكيليك�س، وما تقدم������ه المواقع االإ

ئة، ضئة، ضئة،  ضجيال النا�ضجيال النا� هي للضهي للضهي للأ ضل ال�ضل ال� ل ال�ضل ال�ض ضه في الع�ضه في الع� ه في الع�ضه في الع�ض ضوتد�ضوتد�

اليب االغتيال ضاليب االغتيال ضاليب االغتيال  ض�ض� أ لوب جديد م������ن ضلوب جديد م������ن ضلوب جديد م������ن ا ض�ض� أ وه������ذا ا

الح�ضاري، وتدمي������ر الذاكرة الجمعية التي 

يم������ا الواليات ضيم������ا الواليات ضيم������ا الواليات  ضخ������ر وال�ضخ������ر وال� ������ف ع������ري اض������ف ع������ري اض������ف ع������ري االآ ضتك�ضتك�

إالمتح������دة الخارجة اإلى العالم عارية من كل  إالمتح������دة الخارجة 

القي������م والمبادئ والح�ض������ارة، وبالتالي البد 

من محو وطم�س اأي ح�ض������ارة اأخرى، مهما 

ياغته ضياغته ضياغته  ضكي������ل العالم و�ضكي������ل العالم و� كي������ل العالم و�ضكي������ل العالم و�ض ضعادة ت�ضعادة ت� إكان الثمن واإ إكان الثمن و

انده������ا في ذلك الكيانات ضانده������ا في ذلك الكيانات ضانده������ا في ذلك الكيانات  ضكما يحلو لها، ي�ضكما يحلو لها، ي�

اللقيط������ة التي نبت������ت كما الفط������ر في ليلة 

رائي������ل وممالك ضرائي������ل وممالك ضرائي������ل وممالك  ض�ض� ها ضها ضها اإ ض�ض� أ �ضبابي������ة، وعل������ى را

الخلي������ج التي تندفع ف������ي لعبة محو الذاكرة 

موماضموماضموماً تهب عليها  ض �ض � اوهي التعرف اوهي التعرف اأن ثمة ريحاً

ت ذات جذور حقيقية.ضت ذات جذور حقيقية.ضت ذات جذور حقيقية. ضنها لي�ضنها لي� الوتقتلعها الوتقتلعها الأ

ريعة ضريعة ضريعة  ضليه في هذه المحطة ال�ضليه في هذه المحطة ال� ما نطمح اإ

اأن نق������ف عن������د اأهمي������ة الح������رف المكتوب 

والذاكرة الثابتة التي ال يمكن اغتيالها بجرة 

ة زر حيث تخزن ذاكرتنا عندهم، ضة زر حيث تخزن ذاكرتنا عندهم، ضة زر حيث تخزن ذاكرتنا عندهم،  ضو كب�ضو كب� أ اقلم، اقلم، ا

وح������ده �لحرف �لمكتوب �لمدون على �لورق 

ه������و �لب�قي وغير �لق�بل للطم�س نه�ئي�ً، من 

م������م و�ل�صعوب،  أت������ي �أهمية �حتف�ء �الأ هن� ت�

أنن� نتحدث  بذ�كرته� �لمدونة. وال يظن �أحد �

أبد�ً.  عن �غتي�ل �لذ�كرة من فر�غ �

قفزة نحو المجهول

أو  مر مزحة، والهو مجرد خي�ل �  لي�س �الأ

نترنت  أبو  �الإ �ص������يء من هذ� �لقبيل، فه� هو �

ف������ي �لع�ل������م )فنت كي������رف( يطل������ق �صرخة 

�لتحذير لكنه� �أتت مت�أخرة جد�ً، وبعد فو�ت 

و�ن، فق������د ��صتط�ب �لكثيرون في �لع�لم،  �الأ

موؤ�ص�ص�ت وحكوم�ت وو�ص�ئل �إعالم و�ت�ص�ل 

أو �لجمعية في  �أن تك������ون ذ�كرتهم �لفردي������ة �

نترنت ومحرك�ت بحث������ه، و�ليوم  م�ص������ب �الإ

وبعد هذه �لفورة �ل�صريعة من �لنت�ج �لعلمي 

دب������ي و�لثق�في و�لفك������ري �لمخزن كله  و�الأ

�إلكتروني�������ً، وخز�ن������ه �لرئي�������س هن�������ك في 

ميركية حيث �لم�صب  �لوالي�������ت �لمتحدة �الأ

ومنب������ع �الت�ص�الت- �ليوم ه������ل �ص�أل �أحدن� 

نف�صه عن م�صير ه������ذه �لذ�كرة �لرم�دية �إن 

لم نكن نحتفظ به� ورقي�ً؟  

ب�لت�أكي������د ل������م نفع������ل، ول������م يخطر في 

ب�������ل �لكثيري������ن �أن ي�ص�ألو�: م������� م�صير هذه 

�لملي�ر�ت من �لمعلوم�ت و�لوق�ئع، وغيره�؟ 

هل هي ب�أيد �أمينة، هل �صتذروه� �لريح �إلى 
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غير رجعة، ولم�ذ� تخزن هن�ك في �لوالي�ت 

�لمتحدة، وهل نحن �أم�م لعبة �أميركية قذرة 

�صتك������ون في �لنه�ية ق�������درة وبكب�صة زر على 

تغيير و�صط������ب ذ�كرة �لع�لم �إلى غير رجعة، 

أنه� �أمة �لقطيعة مع  مة �لتي تدعي � وهذه �الأ

كل م������� �أنجزته �لب�صري������ة �ص�بق�ً، وال تعترف 

أ�صب�به �لكثيرة، هل  �إال بم� تنجزه هي ولهذ� �

�صيقوده������� هذ� �إلى �أن تق������ول للع�لم: ود�ع�ً 

نج�ز�تكم �لتي خزنتموه� هن�،  لذ�كرتك������م الإ

وه� نح������ن �أم�م و�قع جديد؛ فترة زمنية من 

دبية  نج�ز�ت �لعلمية و�لفكرية و�الأ ت�ريخ �الإ

نه�  وغيره� �صتكون خ�رج �إط�������ر �لت�ريخ، الأ

بب�ص�ط������ة ق������د م�صحت م������ن عل������ى �لذ�كرة 

لكترونية و�أنت �أم�م مرجعية و�حدة لهذه  �الإ

ميركية،  �لمرحلة بك�مله�، هي �لمرجعية �الأ

حو�ل و�إن كنت �ص�حب حظ  وف������ي �أح�صن �الأ

أر�صفت وخزن������ت ورقي�ً وث�ئقك  �صعي������د �أنك �

وت�ريخك.  

مر لي�س مزحة، والهو من ب�ب �لخي�ل  �الأ

�لعلم������ي �لذي يتح������ول ف������ي كل �لع�لم �إلى 

حق�ئق �إال عندن� يبقى خي�الً ومجرد حك�ي�، 

مر جد خطير ويجب �أن ينتبه من يهمهم  �الأ

ت�ريخه������م و�إنج�ز�تهم �إلى م� فيه من كو�رث 

أم �آجاًل، وقد  ق�دم������ة، وهو �صيقع �إن ع�جاًل �

وقع �ص�بق�ً عبر �لت�ريخ �ذ م�ر�س �لغز�ة حرق 

�لكتب و�لمكتب�ت، وم� بقي منه� �صط� عليه� 

�لم�صتعم������ر و�أودعه� في خز�ئ������ن مكتب�ته، 

ولت�ري������خ حر�ئق �لمكتب�ت حك�ي�ت التنتهي، 

�صكندري������ة �إلى مكتب�ت بغد�د،  من مكتبة �الإ

ره�ب من تدمير  ولي�س �آخره� م� يم�ر�صه �الإ

ث�ر و�لمكتب�������ت �ل�صورية حيث يحل، ولن�  لالآ

في مكتب�ت حلب خير دليل على ذلك، وهذ� 

لي�������س �إال وجه�ً من وج������وه �لذ�كرة �لرم�دية 

أمي������رك�( �لتي تحرق  أم������ة �لقطيع������ة )� ودور �

�لمكتب�������ت وتدم������ر �ل�ص������روح و�لم�صيد�ت، 

لكترونية، واليبقى �إال م�  وتمحي �لذ�كرة �الإ

تريده هي.  

يق������ول فنت كيرف في لق�������ء �أجري معه 

على ه�م�س �أح������د �لموؤتمر�ت: يتجه �لع�لم 

�لرقمي �ليوم نحو تحويل �لوث�ئق و�لمو�صيق� 

و�لملف�ت �لطبية و�ل�صور و�لر�ص�ئل وعرو�س 

�لفيديو، وغيره�������، �إلى �صيغة رقمية، ولكن 

م�������ذ� �صيحدث لتل������ك �لملف�ت ل������و توقفت 

�لخدم�ت �لم�صوؤولة عن تخزينه� مثل �إقف�ل 

أو »في�صبوك« �أو خدمة  �صبك������ة »�إن�صتغ������ر�م« �

أو  »دروب بوك�������س« بع������د عق������د �أو عقدين، �

توقف دعم �ل�صركة »�لمطورة« لتطبيق قر�ءة 

وث�ئق »بي دي �إف« وعدم �لتخلي عن حقوق 

أو ن�س برمجته، مثاًل؟ مث�ل �آخر على  ملكيته �

ذلك �أن �لمر��صالت �لورقية �لت�ريخية �لتي 

حدثت قبل 300 ع�م �صتكون مر�دفة ل�صيغة 

لكتروني في يومن� هذ�، و�صيكون  �لبري������د �الإ
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�لبح������ث عن تلك �لر�ص�ئل �لرقمية بعد 100 

ع�م، مثاًل، �أمر�ً ب�لغ �ل�صعوبة ب�صبب �ختالف 

أ تلك �لر�ص�ئل، وحتى عدم  �لبر�مج �لتي تقر�

وجوده������� في ح�ل حدوث ث������ورة نوعية في 

طريق������ة مع�لجة �لبي�ن�������ت و�صرورة �لتخلي 

ع������ن �لتقني�ت �لح�لية ل�ص�ل������ح �أخرى �أكثر 

تطور�ً تقدم ق������در�ت مهولة على �لمع�لجة، 

لكنه� غير متو�فقة مع تقني�ت �لقرن �ل�21.  

وي�صي������ف ق�ئ������اًل ومتحدث�ً ع������ن مرحلة 

زمنية قريبة لي�صت ببعيدة وهي من �لذ�كرة 

نترنت  لكتروني������ة: ولن يعطي ��صتخد�م �الإ �الإ

حد�ث �لت������ي طبعت ع�م  �ليوم لمعرف������ة �الأ

1994م، مث������اًل، نت�ئج دقيق������ة �أو م�صمونة، 

ن بي�ن�������ت تلك �لفت������رة قد �ختفت  نظ������ر�ً الأ

من �ل�صبكة. ودع� »كيرف« �إلى حفظ ت�ريخ 

�لب�صري������ة �لرقمي ف������ي �صيغ������ة جديدة مع 

�الحتف�ظ ب�أنظمة �لت�صغيل �لخ��صة بذلك، 

جي�ل �لم�صتقبلية �الطالع  بحيث ت�صتطيع �الأ

على جميع �لبي�ن�ت ب�صهولة ت�مة، لكن هذ� 

مر قد يوجد مع�صلة حم�ية حقوق �لملكية  �الأ

لنظم �لت�صغيل و�لبر�م������ج �لتي يتم حفظه�، 

وقد يدخل في �صر�ع ق�نوني طويل جد�ً.  

�ص�������رة �إل������ى �أن �لح�ص�ر�ت  وتج������در �الإ

ن  �لقديم������ة لم تع�������ن من هذه �لم�ص�������كل، الأ

�لت�ري������خ �لمكتوب ب�لخ������ط �لم�صم�ري على 

ألو�ح طينية، �أو على �أور�ق �لبردي، اليحت�ج  �

أن������ه لدر��صة  �إال مج������رد �لنظ������ر �إلي������ه. �إال �

ح�ص�رتن� �لح�لية �صيو�جه علم�ء �لم�صتقبل 

وث�ئ������ق »بي دي �إف« و�أخ������رى مكتوبة بنظ�م 

خرى  ر�صفة �الأ وورد ومئ�������ت من بر�م������ج �الأ

�لتي ال يمكن �الط������الع عليه� �إال ب��صتخد�م 

حي�ن �أجهزة  بر�م������ج خ��صة وفي بع�������س �الأ

كومبيوتر خ��صة.  

و�لم�صكلة ق�ئمة ب�لفعل، ففي �لثم�نين�ت 

ك�ن م������ن �لمعت�د �الحتف�������ظ ب�لوث�ئق على 

أ�صرطة  ألع�������ب من � �أقر��������س مرنة وتحميل �

ك��صي������ت على »�صبكترم زد �إك�س« و�الحتف�ظ 

لكترونية على خرطو�ص�ت  ت�ري �الإ ب�ألع�ب �الأ

قر��������س  �إلكتروني������ة. وحت������ى �إذ� ك�ن������ت �الأ

و�لك��صيت�ت ف������ي ح�لة جيدة، ف�������إن معظم 

�لمع������د�ت �لمطلوبة لت�صغيله������� موجودة في 

�لمت�حف.  

أم�������م �لمجهول، �صعوب تفقد  �إذن، نحن �

ت�ريخه������� وذ�كرته�، بفعل �لغب�ء �لذي جعله� 

أيد لي�صت موؤتمن������ة على �صيء،  ت�صعه بي������ن �

أم�������م قطيع ع�لم������ي تقوده  وب�لت�ل������ي نحن �

دولة �لعم �ص�م، وهو زه�يمر حقيقي �صتكون 

جي�ل فيه مجرد دمى التعرف �أين تذهب،  �الأ

أين ت�أتي، و�صيكون �لبحث عن �إنج�ز  وال من �

أو �صعب رحلة عن�ء وتعب،  من ت�ريخ �أي �أمة �

تكون �أم�مه������� عملية فك �لكت�بة �لم�صم�رية 

نزهة في زورق.  
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وربم������� علين� �أن ننبه �إل������ى �أن �لع�لم كله 

يوث������ق �إلكتروني�ً وورقي�������ً �إال نحن �لمغرمين 

نترنت وف�ص�ئه �لذي ��صتب�حن�، ف�لكتب  ب�الإ

و�ل�صحف، وغيره� م������� ز�لت هن�ك ورقية، 

أية مرجعية  لكترونية � والت�صكل �لمو�ق������ع �الإ

أر�د  أنه حين � أبد�ً، و�صنبقى نك������رر � موثوق������ة �

ميركيين لم يلج�أ  �لرئي�س بوتين مخ�طبة �الأ

أو موق������ع �إلكتروني،  �إل������ى محطة تلفزي������ون �

البل �إلى كت�بة مق�������ل في �صحيفة �أميركية، 

ير�ني �أحمد نج�د،  وكذلك فعل �لرئي�������س �الإ

ميركي������ون و�لغرب حين يريدون  وهم �أي �الأ

حو�ر�ً مع �أي م�صوؤول ع�لمي �إنم� يكون غ�لب�ً 

عبر �ل�صح�ف������ة �لمكتوبة، فم������� ب�لن� نحن 

�لعرب و�صعوب �لع�ل������م �لث�لث ندفع بكل م� 

أو م� تبق������ى عندن� ليكون  أو م������� عندن� � لن� �

ذ�كرة رم�د يوم�ً، و�أن يرمى في مهب �لم�صح 

فل�ص������وف تدف������ع ثروتك حين تح������ول �أدو�ت 

آلي�ت جدي������دة، تدفعه�  �لبح������ث عنه �إل������ى �

آلي�تهم ه������ذه، وب�لت�لي ف�أنت  لتح�صل على �

م�صتلب، وود�ئعك بكل م� فيه� عند ل�صو�س 

أ�صبهن������� ونحن  �لت�ري������خ و�لح�ص�������رة، وم������� �

نودعه������� عندهم بجح� حي������ن عثر على كنز 

في �ل�صحر�ء، فخب�أه تحت ظل غيمة ريثم� 

نج�ز�ت  أبد�ً �ص������د �الإ يعود وي�أخ������ذه، ل�صن� �

�لعلمية و�ال�صتف�دة منه�، لكنن� ننقل ر�أي من 

�أنجزه������� وم� ير�ه، ولعلن� ننتبه قلياًل، �أن كل 

�إنج�������ز علمي هو حقيقة في خدمة �لب�صرية 

ن بوجه من  وح�ص�رته������� و�إن ك�ن يفع������ل �الآ

وجوه������ه. ولن نتحدث عم� يقوم به قر��صنة 

�ل�صبكة �لعنكبوتية في كل مك�ن فهو لي�س �إال 

مزحة �صمجة �أم�م م� هو ق�دم.  

الحرف اأر�سيف الذاكرة 

ب�لت�أكي������د، �صيقفز �إلى �لذه������ن مب��صرة 

ر�صيف �ل������ذي نعنيه، هو  وب������ال ت������ردد �أن �الأ

ور�ق و�لم�صنف�ت  ذ�ك �لمك�ن �لممل������وء ب�الأ

�ص�بي������ر، و�ل�صجالت �لت������ي توؤرخ وت�صكل  و�الأ

ذ�كرة وعقل كل موؤ�ص�صة، ن�هيك عم� يحمله 

ه������ذ� �لمك�ن من ذكري�ت عن������د �لبع�س قد 

أليم������ة، وال�صيم� حين ي�ص������در قر�ر  تك������ون �

أو ذ�ك �إليه.   عقوبة بنقل هذ� �لموظف �

حقيق������ة، �إنه يحم������ل �صيئ�ً م������ن �صف�ت 

هذ� �لمك�ن، لكنه لي�������س هو تم�م�ً ب�لمعنى 

�لحرف������ي، بل م������� نق�ص������ده هن�������، �ل�صجل 

ي �أمة  �لح�ص�������ري، �لت�ريخ������ي و�لتر�كمي الأ

أو �صعب، بمعنى �آخر، �إنه ذ�كرته �لتدوينية،  �

دب و�لثق�فة و�لحي�ة و�لفكر، و�صجل  في �الأ

�إبد�ع������ه، نب�������س �لحي�������ة كم� ت������دون وكم� 

نج�ز�ت  توؤر�صف، لت�صب������ح �صجل �لتر�ث و�الإ

�لتي لي�صت حبر�ً عل������ى ورق، والهي مجرد 

أر�صيف، و�إن كن� قد ��صطلحن�  وريق�ت ف������ي �

عل������ى �لت�صمية كذلك، �إنم� هي محرك يمتد 
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بعيد�ً ف������ي �لم��صي، �لذي اليغ�درك و�إن لم 

أب�وؤك  تكن ق������د ع�صته، �إنم� ع��ص������ه و�أنجزه �

و�أجد�دك، ومن قبلهم �آخرون.  

م������ة ذ�كرة، وت�ريخ، وفع������ل ينبثق عن  �الأ

أر�صيف�������ً، لي�صبح هو  �لت�ري������خ �لذي �صم������ي �

أر�صيف�ً يحمل في جنب�ته وطي�ته، م�  أي�ص�������ً � �

يجعل من ي�أتي �أي�ص�ً محكوم�ً بم� ك�ن، لكنه 

أ�ص��صه ليتر�كم ذلك كله وي�صكل  ينجز عل������ى �

�لثق�فة، و�لت�ريخ، و�لم�صتقبل.  

م������ن هن������� ك�ن البد م������ن �لحديث عن 

�لذ�كرة �لجمعية �لت������ي ��صطلح �لكثيرون 

مة  ر�صي������ف( �أي عقل �الأ على ت�صميته� )�الأ

أو �ل�صعب ومحركه، نحو �آف�ق �أكثر رح�بة،  �

وق������درة عل������ى �لتف�عل و�لعط�������ء، وح�صب 

م� ت�صير �لي������ه �لدر��ص�������ت �ل�صو�صولوجية 

�لحديث������ة �لتي تحلل وتف������كك، وتعيد ر�صم 

خيوط م� ك�ن م������ن �أجل فهم م� هو ك�ئن، 

ر�صيف وكم� يقول �لدكتور عبد  ف�إن هذ� �الأ

�ل�ص������الم حيمر في كت�به �له�������م جد�ً: في 

�صو�صيولوجي� �لخط�������ب، من �صو�صيولوجي� 

�إلى �صو�صيولوجي������� �لفعل، نقاًل  �لتمثالت 

عن �أهم من ��ص�س لهذ� �لم�صطلح، �أال وهو 

مي�صيل فوكو، نق������اًل عن فوكو يقف حيمر 

ر�صيف �لذي هو  مطوالً عند م�صطل������ح �الأ

مة.   ذ�كرة �الأ

اأبعد من محفوظات  

ر�صي������ف، لي�س تر�ث�ً من  يرى فوكو �أن �الأ

�لملفوظ�������ت �لخط�بية، �لت������ي تر�كمت في 

ثق�ف������ة معينة، تر�ث�ً في �لم��صي، والينت�صب 

في �لح��صر �إال بو�صف������ه �ص�هد�ً على ت�ريخ 

ح�ف������ل ب�لموؤلفين و�لكّت�ب و�لمبدعين ز�خر 

د�ب، وب�صتى �لكتب  ب�صتى �لعلوم و�لفنون و�الآ

و�لت�صنيف�������ت و�لمتون في كل �أجن��س �لقول 

و�ص������روب �لمعرف������ة، وال ترجع �إلي������ه �أجي�ل 

�لح��صر و�لم�صتقبل، وال يجديه� ذلك �لرجوع 

�إال بغر�������س �لذك������رى، و�لتع������رف �إلى �لهوية 

�صل �لموغلين في غي�هب �لم��صي.   و�الأ

ر�صي������ف تر�ث�ً  وي�صيف ق�ئ������اًل: لي�س �الأ

م��صي�������ً ميت�ً من �لملفوظ�������ت و�لمم�ر�ص�ت 

�لخط�بية بل هو تر�ث حي يم�ر�س ح�صوره 

جي�ل  في حق������ل �لمم�ر�ص�������ت �لخط�بية لالأ

�لر�هن������ة، ويمث������ل فيه على �ص������كل منظومة 

من �لعالق�������ت و�لقو�عد �لتي ت�صرع لتكوين 

�لخط�ب�������ت وتحوالته� �لممكن������ة، لم� يمكن 

تي������ة �أن تقوله، وم�  جي�������ل �لر�هن������ة و�الآ لالأ

اليمكنه� �أن تقوله.  

أنن� عندم� ننتج خط�ب�ً د�خل  وهذ� يعني �

ثق�فة م�، ف�إنن� ال ننتجه كم� نحن وكم� نريد 

عل������ى �لرغم م������ن توهمن� ب�أنن������� �أحر�ر في 

ذلك بحيث اليكون ذل������ك �لخط�ب �متد�د�ً 

تفكيرن�������،  لقو�ع������د  ل�صيكولوجيتن������� وال  ال 
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وال لغ�ي�تن������� و�أهد�فن� �لخ��ص������ة، بل ننتجه 

ب�لطريقة، وعلى �لنحو �لذي تحده عالق�ت 

ر�صيف وقو�عده.   �الأ

ر�صيف  �ص��س يرى فوكو �أن �الأ على هذ� �الأ

)�لذ�كرة �لجمعية �لموثقة( هي �لتي تحدد 

خط�بن�، وب�لت�لي ف�������إن �لذ�كرة �لتي نظنه� 

مجرد رك�م من �لورق هي �لتي ت�صنع �لكثير 

من مالمح تفكيرن� و�صلوكن�.  

وعلى هذ� �ال�ص��س، يمكن �ن نف�ّصر كيف 

ك�ن �ال�صتعم�������ر وم�ز�ل ي�صع������ى بكل �لطرق 

ي  و�لو�ص�ئل �إلى �أن يغت�ل �لذ�كرة �لجمعية الأ

أو �أمة يحتله�، هل نذك������ر بم� فعلته  �صع������ب �

أو م�  فرن�ص� ب�صورية حين ح�ولت فرن�صته�، �

فعلته ب�لجز�ئر؟  

وكيف ح�ول �لعثم�نيون �لغز�ة من قبلهم 

مة �لعربية؟   �أن تتريك �الأ

في �لجعبة ق�ئمة طويل������ة من �ل�صو�هد 

�ص�ليب و�لو�ص�ئل  ن �الأ مثلة، و�إن تنوعت �الآ
و�الأ

أر�صيفك وذ�كرتك وت�ريخك.   �لتي تغت�ل �

ويب������دو �أن بع�������س �لكّت�������ب و�لمثقفين 

و�لمبدعين ممن �أغرتهم �ل�صهرة، قد وقعو� 

في هذ� �لمطب ف�تجهو� �إلى �للغ�ت �لغربية، 

خر ال �أنت، فك�ن  �لت������ي هي خز�ن وذ�كرة �الآ

�أن فقدو� كل �لج������ذور �لتي تربطهم بنب�س 

حي�������ة �صعوبهم، وكم� يق�ل، ل������م يط�لو� بلح 

أ�صني�ت  �ليمن، والعنب �ل�ص�م، وظلو� مجرد �

ع�لقة في �لهو�ء تذروه� �أول هبة ريح مهم� 

ك�نت �صعيفة.  

ذاكرة الغبار  

�ص�رة �إليه، ف�إن  على م������� ت�أ�ص�س و�صبق �الإ

�أحد وجوه �غتي�ل ذ�كرتن������� ت�صويه ت�ريخن�، 

ن�صنعه نحن ب�أيدين�، وقد دفعن� �لغرب �إليه 

دفع�ً، من خالل �للعبة �لتي وقعن� في �صركه� 

ب������ال �نتب�ه، �أال وهي م� �صمي حقيقة �ل�صبكة 

�لعنكبوتية، �إذ �أ�صبحت مالذ�ً لن� بكل �صيء، 

أنن������� وقعن� في �صرك  م������ن دون �النتب�ه �إلى �

�أن يك������ون كل م� ننجزه، ونريده �أن يكون �إرث�ً 

جي�لن�، هو بمك�ن غير �آمن  أدبي�ً الأ ثق�في�������ً و�

أتى �إلى حيث �أعدت له �لمقبرة  أبد�ً، الب������ل � �

أثر بعد عين.   بكب�صة زر، ليكون مجرد �

�ص��س ق�س، وتحدث عم� تم  وعلى هذ� �الأ

ف������ي �لمنطقة ومنذ مئ�ت �ل�صنين من تدمير 

ر�صيفن�،  ممنهج لذ�كرتن�، لخط�بن�، لقيمن�، الأ

أين و�صلن� به؟   و�إلى �

أبن�ءك  وت�صور بعد عقد م������ن �لزمن �أن �

ومن بعده������م �أحف�دك، لن يج������دو� �أم�مهم 

خر، وهو �لمهموم  ذ�كرة �إال م� يقدمه� لهم �الآ

بك تدمير�ً وقتاًل و�غتي�الً؟  

ن ونحن مع  ول������ك �أن ت�ص�أل: �إذ� كن������� �الآ

تر�ثن������� وثق�فتن�������، وهكذ� حل بن������� م� حل، 

فكيف ونحن مجرد غب�ر على ط�ولة �لغد؟  
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ول������ك �أن تع������رف: لم�������ذ� يح�ص������ون كل 

�صكن�تن������� وحرك�تن�، وكل حرف يكتب عندن� 

وين�ص������ر، ولم�ذ� يحتفظ������ون بن�صخ من كل م� 

ي�صدر لدين�، �أكيد، لي�س حب�ً بن�، وال �عتر�ف�ً 

أر�صيف تحليلن�  بعبقريتن� لعبقريته، بل ليكون �

وتفكيكن�، ومعرفتن�.  

ولك �أن ت�ص�أل: لم�ذ� يعمل علم�وؤهم على 

ت�صريح بنيتن� �لمجتمعية، وكل من ع��س من 

دب�������ء و�لمفكرين �لعرب ف������ي �لغرب، لم  �الأ

يوؤثر فيهم؟  

�إنه������م يريدونن� بال ذ�كرة، بال �أي �صجل، 

لنبق������ى مجرد ك�ئن�ت تدجن ف������ي �لغد كم� 

يحلو لهم، ونحن م�زلن� نعي�س ذ�كرة �لدج�ج، 

ليت لن� هذه �لذ�كرة على ق�صره�، و�لحرف 

عندن� بمقي��س ب�ق������ة �لبقدون�س، ف�نتظرو� 

بعد عقود.  

أردن������� من ه������ذ� �لمدخ������ل �أن نطل في  �

ي�م على ح�ل �ل�صح�فة �لورقية  ق�دم�������ت �الأ

�ص������ك�ل ذ�كرة يومية،  �لتي هي ب�صكل من �الأ

أردن� �أن نطم�صه� ليحل مك�نه� رم�د �ل�صبكة  �

أ�صرن������� �إلى مخ�طر ذلك،  �لعنكبوتي������ة، وقد �

أين� على �أر�س �لو�قع م� يجري على عدة  ور�

م�صتوي�ت الغتي�������ل �لت�ريخ و�لهوية وتدجين 

مة. �الأ

نترنت(. مجموعة مو�قع على �ل�ص�بكة )�الإ  - 

بح�ث  ف������ي �صو�صيولوجي� �لخط�ب، عبد �ل�صالم حيم������ر، بيروت 2008م، �ص�در ع������ن �لموؤ�ص�صة �لعربية لالأ  -

و�لن�صر.

حاالت االإ
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كاتب وباحث. ❁

هل خرج العرب من التاريخ؟

اأ�سعد طرابيه

❁

مة اأن تخرج م������ن التاريخ وقد  كي������ف لأ

ت معارك م�صيرية وانت�صرت كحرب صت معارك م�صيرية وانت�صرت كحرب صت معارك م�صيرية وانت�صرت كحرب  صخا�صخا�

اذ اذ اأخرج الوجود  إية ومعركة اليرموك، اإ اية ومعركة اليرموك، اإية ومعركة اليرموك،  ية ومعركة اليرموك، صية ومعركة اليرموك، ص صالقاد�صالقاد�

ي من العراق والوجود البيزنطي من صي من العراق والوجود البيزنطي من صي من العراق والوجود البيزنطي من  صالفار�صالفار�

ورية.صورية.صورية. ص�ص�

امة امة اأن تخرج من التاريخ وتاريخها  كيف لأ

عين، هاهم  اأمام الأ ��ا���ا���ًا � يزال ماث���� يزال ماث��� لالعظيم لالعظيم ل

ارات صارات صارات  صق������دم ح�صق������دم ح� أ ومري������ون ق������د صومري������ون ق������د صومري������ون ق������د اأبدعوا ا صال�صال�

كادي������ون والبابلي������ون وملحمة  التاري������خ والأ

ألواح  وري������ون والفينيقيون وصوري������ون والفينيقيون وصوري������ون والفينيقيون وا صجلجام�ش وال�صجلجام�ش وال�

مرا والكنعانيون.صمرا والكنعانيون.صمرا والكنعانيون. ص �ص � ش�ش�ش راأ

مة اأن تخرج م������ن التاريخ ولديها  كي������ف لأ

ر�ض علماً ؤعراء وفال�سف������ة مل�ؤوا العراء وفال�سف������ة مل�وا العراء وفال�سف������ة مل�ؤوا الأ عراء وفال�سف������ة مل�سعراء وفال�سف������ة مل�س سعلماء و�سعلماء و�

�مثال: الخ�مثال: الخ�ارزم������ي والبتاني والرازي  را�را�راً، اأ �ون�ون

والفاراب������ي وابن الهيث������م والبيروني والمعري 

�ب�ب� القا�سم  أ يه و�يه و�يه وا �د وابن م�سك�د وابن م�سك د وابن م�سكسد وابن م�سكس سوابن �سينا وابن ر�سوابن �سينا وابن ر�

ى. سى. سى.  س تح�س تح� ل�سماء ل�سماء ل الزهراوي وابن النديم واأ

لي �لي �لي  �درت مكتبة مدب�درت مكتبة مدب درت مكتبة مدبسدرت مكتبة مدبس س�س� في عام 1993م اأ

زي �زي �زي  �ر ف�ر ف ر ف�ر ف� �نكليزية لكتاب الدكت�نكليزية لكتاب الدكت إترجمة عن الإترجمة عن الإ

�ر بعن�ر بعن�ان: »خروج العرب من التاريخ«  ر بعنس�ر بعنس� س�من�س�من�

نكليزي �سنة  له السله السله الإ س�س� ادر بادر باأ در بسدر بس سوكان الكتاب قد �سوكان الكتاب قد �

ؤم. وال�س�ؤم. وال�س�ؤال هل خرج فعاًل العرب من  1990

التاريخ؟
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اإنَّ المفكري������ن على اختالف انتماءاتهم 

وم�ستوياتهم ينطلق������ون من مقوالت واأفكار 

أ�سا�سية يبنون عليها تحليالتهم والتي  ونواة ا

أ�سا�س البناء الفك������ري كله، ولكن ذلك  هي ا

أو الحقيقة وهذا  قد ي�سيء اإل������ى المحتوى ا

ور في كتابه سور في كتابه سور في كتابه  سما قام عليه تحليل فوزي من�سما قام عليه تحليل فوزي من�

ا)م������ا)م������اأزق العال������م العربي(.  فه������و ينطلق من 

مقوالت عدة منها المنطق الالمتكافئ وفك 

التبعية وجدلية العالقة بين البنية التحتية 

والبنية الفوقي������ة وي�ستخدم هذه المقوالت 

راسراسراً. س وحا�س وحا� ياسياسياً سلقراءة العالم العربي ما�سلقراءة العالم العربي ما�

أ�سمالي  ار النظام الرار النظام الرا ر النظام الرسر النظام الرس س عنا�س عنا� إور: اإنَّ اور: اإور:  ور: سور: س سيتابع من�سيتابع من�

ُّخ������ذت في التكوُّن في الغرب خ������ذت في التكون في الغرب خ������ذت في التكوُّن في الغرب اأي المركز كما 
أ ا

إطراف، واإذا كانت عوامل كثيرة  إطراف، و
تكونت في االأ

اوئه في الغ������رب، فاوئه في الغ������رب، فاإن عوامل  وئه في الغ������رب، فسوئه في الغ������رب، فس سقامت عل������ى ن�سقامت عل������ى ن�

طراف،  وء في اسوء في اسوء في االأ سعديدة قد عرقلت هذا الن�سعديدة قد عرقلت هذا الن�

والعالم العربي ما زال عاجزاً عن التكيف مع 

ي العربي سي العربي سي العربي  سن الما�سن الما� الر الر الأ ر سر س سحقيق������ة العالم المعا�سحقيق������ة العالم المعا�

ر.سر.سر. س في الحا�س في الحا� ما زال متجذراً

رورة البحث في سرورة البحث في سرورة البحث في  سلى �سلى � إور اإ إور  ور سور س س من�س من� سويخل�سويخل�س

نتاج الحالي داخ������ل العالم العربي  نمط االإ

ي بقوة سي بقوة سي بقوة  سور الما�سور الما� ور الما�سور الما�س س�سباب وعوام������ل ح�س�سباب وعوام������ل ح� أ عن ا

فيه م�ستن������داً لمقولة مارك�سي������ة: ال يعاني 

اته الراهنة بل ساته الراهنة بل ساته الراهنة بل  سالمجتمع فح�سب من تناق�سالمجتمع فح�سب من تناق�

ي وتبقى حية سي وتبقى حية سي وتبقى حية  سمن تلك الت������ي يحملها الما�سمن تلك الت������ي يحملها الما�

ر.سر.سر. سفي الحا�سفي الحا�

لقد ق�وم �لع�لم �لعربي �لحديث �لغزو 

جنبي وح�صلت بلد�ن������ه على �ال�صتقالل  �الأ

ب�أ�ص�ليب مختلف������ة، وتر�فق ذلك مع �أزم�ت 

�قت�ص�دي������ة مم������� يعن������ي �أن �ال�صتقالل ك�ن 

�صكلي�������ً، ويع������ود �ل�صبب في ه������ذه �لمع�ن�ة 

�لوجودي������ة �لعربية �إلى عدم ق������درة �لع�لم 

�لعربي �لتوحد في �أمة على �لرغم من وجود 

عن��صر ت�ص�عد على �لوحدة وهي:  �لثق�فة 

و�للغة و�لدين و�لت�ريخ و�لجغر�في�.

�إنَّ �لع�لم �لعربي لم ي�صل �إلى م�صتوى 

�لدقة لعدم وجود طبقة متم��صكة موحدة 

وهذ� �ل�ص������رط �لالزم و�ل�ص������روري لقي�م 

مة �إلى ج�نب قي�������م ق�عدة تكنولوجية  �الأ

ونظ�������م �صي��ص������ي مبن������ي عل������ى موؤ�ص�ص�ت 

�لق�نون و�القت�ص�������د و�ل�صي��صة �لخ�رجية 

و�لجي�س.

لق������د �صه������د �لع�ل������م �لعرب������ي �زده�ر�ً 

�قت�ص�دي�������ً وت�ص�من�������ً، �إال �أن ذلك لم يبلور 

أ�صم�لي فبعد توحيد �لجزيرة  �صيغة نظ�م ر�

�لعربي������ة ومرحلة �لفتوح�ت وتوحيد �لع�لم 

أ�ص��������س �ل�صريعة بق�صميه�  �صالم������ي على � �الإ

مر�ء(،  �لمتعلقين ب�ل�ص�أن �لخ��س )حي�ة �الأ

و�ل�ص�������أن �لع�م )حي�ة �لجم�ع������ة و�لقو�نين 

د�رية و�لم�لية و�لحقوقية( برزت م�صكلة  �الإ

�لملكية في �ل�صريع������ة �إط�ر�ً مط�ط�ً ي�صلح 

لتوزيع �لثروة و�لملكية. 



هل خرج العرب من التاريخ؟

��� أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624

لكن �ل������ذي تحقق ت�ريخي�ً هو خطر كل 

مع�ر�ص������ة وت�أ�صي�س نظرية للدولة �لت�صلطية 

وردع �لفقه�������ء في �لبحث في �صكل �ل�صلطة 

أ�ص�صه������� )�صذ �بن خلدون ع������ن ذلك( ولم  و�

يعد �أم�م �لمجتهدي������ن �صوى �لدعوة للعودة 

�صول �لر��صدية. لالأ

مويي������ن ب�صفتهم تج�������ر�ً لعبو� دور�ً  �إنَّ �الأ

أنهم  أ�ص��صي�ً ف������ي توحيد �لع�لم �لعرب������ي �إال � �

ت�أزم������و� �قت�ص�دي�ً ب�صبب �لح�ص�������ر �لبحري 

�لذي فر�صت������ه عليهم بيزنطة وهذ� م� �ص�عد 

على �نتق�ل �ل�صلطة �إل������ى �لعب��صيين، �أم� في 

نت�ج  �لع�صر �لعب��صي وعلى �لرغم من تطوير �الإ

�لزر�عي فلم تتطور ر�أ�س م�لية ريفية. 

وعلى �لرغم من �لدور �لتج�ري �لع�لمي 

�لمزده������ر من �ل�صرق و�لغ������رب �إال �أن هذ� 

�الزده�������ر لم يكن محمّي�������ً بقو�نين �ص�رمة 

وظل نظ�������م �لملكي������ة نظ�م�ً ه�ص�������ً مت�أثر�ً 

ب�الجته�د�ت �لمتن�ق�صة و�لتعبير �لع�صو�ئي 

�لت�ب������ع لم�صيئة �لحك������م �ال�صتبد�دي. فقط 

في زمن �لف�طميين حدث نهو�س �قت�ص�دي 

وزر�ع������ي و�صن�عي وتج�������ري وعلى �لرغم 

أي�م  أ�صم�ل������ي � من ذل������ك لم يق������م نظ�������م ر�

�لف�طميين.

�صب�ب �لتي ح�لت  و�ل�صوؤ�ل: م� ه������ي �الأ

أ�صم�لية عربية؟ دون قي�م ر�

1-  عدم وجود قو�ني������ن �ص�رمة وو��صحة 

نت�ج. �صالمية �ص�لحة لكل �أنم�ط �الإ ف�لنظم �الإ

2-  ه�ص��صة نظ�م �لملكية.

3-  ع������دم �صي�������دة �لعم������ل �لم�أج������ور 

وبق�������ء �لعبودية و�لعم������ل ب�ل�صخرة و�لعمل 

ب�لمح��ص�ص������ة، وك�ن يت������م �لق�ص�������ء على 

�النتف��ص�ت عن طريق ��صتخد�م جيو�س من 

�أ�صول غير عربية، مثاًل �العتم�د على جي�س 

تر�ك في م�صر بعد طرد �لعرب من  من �الأ

�لجي�س، �لذي دف������ع �القت�ص�د �إلى نوع من 

عدم �ال�صتقر�ر.

4-  ل������م تتمكن �لطبق�ت �لم�لكة للثروة 

�لمتر�كمة من ��صتالم �ل�صلطة.

أ�صم�������ل �لتج�ري منف�صاًل  5-  ظل �لر�

أ�صم�ل �ل�صن�عي �لحرفي. عن �لر�

6-  ك�ن �لتج�ر يقفون في �صف �لح�كم 

ويف�صلون �الحتم�ء به �صد �أي تغيير. 

7-  ك�ن للحمالت �ل�صليبية و�لمغولية 

ت�أثي������ر �صلب������ي فق������د دم������رت �لبن������ى على 

�ل�صعيدين �القت�ص�������دي و�ل�صي��صي وتف�قم 

أي�م �لحكم �لعثم�ن������ي بعد �نهي�ر  �لتف������كك �

�لزر�عة، و�عتم�������د �صي��صة �ل�صر�ئب، وقد 

رفعت �ل�صر�ئب على �لت�صدير و�نخف�صت 

مر �لذي مه������د للغزو  عل������ى �ال�صتي������ر�د �الأ

وروبي. �الأ

ي�صتطرد فوزي من�صور م�صتعر�ص�ً ح�لة 

�لح��صر �لعربي �لر�ه������ن فيرى �أن �لغرب 

أ�ص�س لدوي������الت �لع�ص�ئر في  �ال�صتعم�������ري �

�ال�صتبد�دية  �ل�صلط������ة  وحل������ت  �لجزي������رة، 
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�لمطلق������ة مح������ل �لديمقر�طي������ة �لقبلي������ة، 

وت�صرذم �لع�لم �لعرب������ي لدويالت لمق�ومة 

�أي حرك������ة تح������رر، وت������م تر�صي������خ �حتك�ر 

�ل�صلطة و�ال�صتئث�������ر ب�لثرو�ت )ثلث �لنفط 

ملك �لح�كم( ونه�������س �القت�ص�د �لحر ولم 

ن �القت�ص�د �لحر �قت�صر على  يكن ح������ر�ً الأ

�لبترول، ول������م يتك�مل مع �ص�ئر �لقط�ع�ت، 

وهذ� م������� �أدى لتدمير �لبني������ة �الجتم�عية 

ووحدته� من خالل ��صتبع�د �لمو�طنين عن 

نت�ج. �لدخول في عملية �الإ

�صهد �لع�لم �لعرب������ي مح�والت تحررية 

�مت������دت م������ن تجربة محم������د عل������ي ب��ص� 

�إل������ى �النتف��ص������ة �لفل�صطينية،  في م�صر، 

م������رور�ً ب�لث������ورة �لن��صرية وث������ورة �لجز�ئر 

هذه �لمح�والت عمل������ت على �الندم�ج في 

أ�صم�لي و�صد  حركة �لتطور �ل�صن�ع������ي �لر�

خط������ر �لوقوع ف������ي �لتبعية. لق������د ر�صخت 

�صي��ص������ة �النفت�ح �لتي �تخذه������� �لخديوي 

�إ�صم�عي������ل ف������ي �لق������رن �لت��ص������ع ع�صر ثم 

�ل�ص�د�ت في �لقرن �لع�صرين �صي��صة تطوير 

أ�صم�لي������ة �لطفيلي������ة �لمرتبط������ة بعجلة  �لر�

مبري�لي و�النتق�ل من �لدولة  �القت�ص�������د �الإ

�لديمقر�طية �إلى �لدولة �لليبر�لية وتز�يد 

ين �لع�م. �لدَّ

يق������ول من�ص������ور: �إنَّ �لمخ������رج �لوحيد 

زم������ة �لنهو�س �لعربي ه������و: بفك �لتبعية  الأ

أ�صم�لي ال ي�صمح  ن �الندم�������ج ب�لنظ�م �لر� الأ

نت�ج وتكوين طبقة �صي��صية  بتطوير قوى �الإ

ت�صع������ى لتحقي������ق �لوحدة �لعربي������ة. يو�فق 

أف������ك�ر فوزي  أمي������ن على � �لدكت������ور �صمير �

من�صور ويطرح �صوؤ�له نف�صه:

�صالمي  لم�ذ� ل������م ينتج �لع�لم �لعربي �الإ

أ�صم�ليته بدين�ميته �لخ��صة؟ ر�

ال يو�فق د.�أمين على �أن �لم�صكلة تكمن 

نت�ج  وروبية وعقم نمط �الإ في �لمعج������زة �الأ

�صيوي )ركود �قت�ص�دي و��صتبد�د �صي��صي(  �الآ

أ�صم�لية فيه  أ�صب�ب عدم قي�������م ر� وي������رى �أن �

يعود �إلى:

1-  رق�ب������ة �ل�صلط������ة عل������ى �لتج�������رة 

و�ل�صر�ئب. 

جنب������ي  و�الأ �لع�صك������ري  �لط�ب������ع    -2

لل�صلطة. 

3-  �لبطء في تطور �أدو�ت �لعمل. 

ف������ي مق�ب������ل عو�م������ل هي�������أت لقي�������م 

أ�صم�لية في �لغرب مثل: �لتب�دل �ل�صلمي  �لر�

و�لملكي������ة �لخ��صة و�لعمل �لم�أجور. ويقرر 

�صالم لي�س م�ص������وؤوالً بذ�ته عن  أمي������ن �أن �الإ �

�لم�أزق �لت�ريخ������ي، و�أن �لم�أزق �الجتم�عي 

هو �ل������ذي ر�ح يبحث عن مب������رر�ت نظرية 

�صالم.  د�خل �الإ

وي�صيف �إن ��صتم������ر�ر �لنظ�م �لعبودي 

�صالمية هو �لذي �أجل تبلور  في �لدول������ة �الإ

������َل تبلور  جَّ
أ �ل�ص������ر�ع �لطبقي وذل������ك من �

�لعم������ل �لم�أج������ور، ث������م �إن �لمجتمع�ت م� 
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يديولوجي�  أ�صم�لية محكوم������ة ب�الأ قب������ل �لر�

أ�صم�لي محكوم  �ل�صي��صية بينم� �لمجتمع �لر�

بق�نون �لقيمة �القت�ص�دي.

ل �لع�لم �إلى مركز و�أطر�ف هو  �إن تحوَّ

أ�صع�ر �ل�صلع وحركة  �لذي ك�ن ور�ء كونن������ة �

�لر�ص�ميل، وهذ� �لتح������ول لم ي�صمح بتكون  

قوة �لعمل في �لع�لم �لث�لث.

أمي������ن فيقول: بع������د �لحرب  ي�صتط������رد �

�لع�لمي������ة �لث�نية ظهر �إل������ى م�صرح �لوجود 

�التح�������د �ل�صوفييت������ي، و�لث������ورة �ل�صينية، 

و�لثور�ت في �لع�لم �لث�لث .

وق������د فر�ص������ت خط������ر�ً عل������ى �لنموذج 

وروبي ب��صتثن�ء �أميرك� �لتي  أ�صم�ل������ي �الأ �لر�

مبري�لي في حرب ب�ردة  حملت �لنموذج �الإ

طويلة ن�صبي�ً.

ظه������رت دول �لرف�ه في �أوروب� رد�ً على 

�التح�د �ل�صوفييت������ي و�لنم�ذج �لتنموية في 

�لع�ل������م �لث�ل������ث )عبد �لن��ص������ر– ك��صترو( 

�للذي������ن ك�ن لهم� دور ت�ريخ������ي مهم ولكن 

تجربتهم� لم تكلل ب�لنج�ح.

�متلك �التح�د �ل�صوفي�تي و�ل�صين وبلد�ن 

آ�صي� �صن�ع�ت  من �لع�لم �لث�لث و�أفريقي� و�

جزئية، وك�صرت دول �لنمو �لق�عدة، وبد�أت 

ت�صنِّع �لط�ئر�ت و�ل�صي�ر�ت.

�إن �لحرب �لب�ردة و�لتي �متدت من ع�م 

1945م حتى ع�م 1990م ك�نت ور�ء تك�صير 

تمرك������ز �ل�صن�عة ف������ي �لغ������رب �إذ �أخذت 

�ل�صي������ن و�أميرك� �لجنوبي������ة ب�لت�صنيع. ثم 

�أتت ثورة �لمعلوم�ت و�لتكنولوجي� وغيرت 

في مج�������ل تق�صي������م �لعمل �لدول������ي. لقد 

طورت �لثورة �لتكنولوجية �لهند�صة �لور�ثية 

�صلح������ة �لنووية..�إلخ وبذلك  و�لجيني������ة و�الأ

�حتك������رت دول �لمركز خم�ص������ة �حتك�ر�ت 

أ�ص��صي������ة تجعله� ق�درة على �ل�صيطرة على  �

عالم،  �لع�ل������م و�لتحكم به )�الت�ص�������ل، �الإ

أ�صلحة �لدم�ر �ل�ص�مل، �لتدفق�ت �لم�لية،  �

�لتكنولوجي�(.

نت�ج ي�صع �لع�لم �أم�م  �إنَّ تط������ور قوى �الإ

أ�صم�لية  �ص������وؤ�ل �إب�دة �لب�صرية، وم�د�مت �لر�

آث�ره������� �لتدميرية.  ق�ئم������ة ال يمكن تالفي �

و�إن �لنقل������ة نح������و ع�لم �أقل عنف�������ً مرتبط 

بيقظ������ة �لع�لم �لث�لث ولك������ن �لع�لم �لث�لث 

مفتت لي�������س له تنظيم ي�صغط على �لمركز 

ف�لحل ال يك������ون �إذن ح�صب �صمير �أمين �إال 

بثورة �صعبية من �أجل فك �لتبعية مع �لمركز 

أ�صم�لي �لمت�صلط. �لر�

يقول �لدكتور محمد علي مقلد معلق�ً:  

أ�ص��س  أ�صم�لية تق������وم على � �إذ� �ص������ح �أن �لر�

�صالم هي  ملكي������ة �لثروة و�أن �ل�صلطة في �الإ

م�صدر �لث������روة �أي دون تبلور �صر�ع طبقي 

يتج�وز �أطر�ف �ل�صر�ع �لقبلي و�لع�ص�ئري 

و�لع�ئل������ي وم������ن دون قي�م �صلط������ة �لق�نون 

و�لموؤ�ص�ص�������ت وم������ن دون تحري������ر �لملكية 

ب�تج�������ه �لملكية �لخ��صة وم������ن دون �صي�دة 
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ق�نون �لقيمة �القت�ص�دي بدياًل عن �صي��صة 

يديولوجي������� �ل�صي��صية، �إذ� �صح ذلك كله  �الأ

نكون �أم�م م��سٍ م�ثل بقوة د�خل �لح��صر، 

ويكون �لع�لم �لعرب������ي �أم�م طريق م�صدود، 

�صب�ب  وب�لت�ل������ي ال �أهمي������ة للبحث ف������ي �الأ

�لت�ريخي������ة �إال ف������ي �إط�ر بر�م������ج ن�ص�لية 

لتغيير �لو�قع �لعربي.

ولكن ق������وى �لتغيي������ر رف�ص������ت �لغرب 

�لحد�ثي من موقع �صوفيني ب��صتثن�ء تجربة 

محمد علي ف�لغرب هو �لغريب عن �لدين 

�صالمي������ة( وه������و �لغريب عن  )�لتي�������ر�ت �الإ

�لت�ري������خ )م� قب������ل �ال�صتر�كي������ة( في نظر 

أ  ن �لت�ري������خ �لحقيق������ي يبد� �لم�رك�صيي������ن الأ

ب�ال�صتر�كية.

هن������� ك�ن عد�ء هذه �لقوى للغرب عد�ء 

أيديولوجي�������ً مطلق�������ً، ولم ت�ص������ع لنف�صه�  �

مهم�������ت ملمو�صة مثل ن�ص�له������� �صد �صكله 

�ال�صتعم�ري، ولم تف�صل بين نزوعه �لالو�عي 

لل�صيطرة وبين تقدم������ه وعلمه. لذلك البد 

أ�صم�لي كنمط  من �لتمييز بين �لنظ�������م �لر�

أ�صم�لية  نظمة �لر� �إنت�ج، و�ل�صر�ع �ص������د �الأ

�لتي تعيق حركة تطّور �لمجتمع�ت م� قبل 

أ�صم�لي������ة في �إط�������ر �لتطور �لالمتك�فئ  �لر�

طر�ف.  بين �لمركز و�الأ

وهك������ذ� يقف �لم�رك�صي������ون و�ل�صلفيون 

على �أر�صية و�حدة، فهم� يري�ن �أن �لتن�ق�س 

�صب�ب �لعميقة �لتي  خ�رجي وال يعود �إلى �الأ

تنخر قلب �لبنية �الجتم�عية �لعربية.

لذل������ك وقف �ل�صلفيون �صد محمد علي 

ب��ص������� ووقف �لم�رك�صي������ون و�ل�صلفيون �صد 

عبد �لن��صر لق������د غد� �لتن�ق�س �لخ�رجي 

�ص��ص������ي، وهكذ� تم تعزيز  ه������و �لتن�ق�س �الأ

�لم��ص������ي �لميت �لذي يع������زز �لوحدة ب��صم 

يديولوجي�، وتر�صيخ �لنزعة �ال�صتبد�دية  �الأ

�لتي تعرقل تحرير �لقوى �لمنتجة وتحرير 

يديولوجي  �لعق������ل �لب�صري لقد �نت�ص������ر �الأ

على �لعلم������ي وب�لت�لي ُوئ������دت �أي مح�ولة 

للنهو�س.

ه������ل ك�ن ف�صل �لتجرب������ة �ال�صتر�كية بعد 

�لثورة �ل�صوفييتية ع�م 1917ن�جم�ً عن خط�أ 

أو نو�ق�س في �لنظرية، ولكن  ف������ي �لمم�ر�صة �

�أي خط�أ في �لمم�ر�صة يعود بجذوره �إلى خط�أ 

�صالم �لحقيقي لم يتج�صد  د�خل �لنظرية. �إنَّ �الإ

ن �لم�رك�صية  في �لت�ري������خ كم� �لم�رك�صي������ة الأ

�صالم يتميز  يديولوج������ي كم� �الإ في ج�نبه� �الأ

بمرونته فتكيفت مع كل �الجته�د�ت وهذ� م� 

�أفقده� دقة �لق�نون و�صر�مته.

�إنَّ �لف�صل بين �لزمني و�لديني في �إط�ر 

أ�صم�لي������ة جعل �ل�صي��صي يج�صم �لم�ص�ألة  �لر�

������� �لرب������ط �لزمني  مَّ
أ ل�ص�ل������ح �لعقالن������ي، �

�صالمية ح�ل  يديولوجي� �الإ و�لديني ف������ي �الأ

دون ��صتغ������الل �ل�صي��صي ودون تبلور �صر�ع 

د�خ������ل �لمجتمع يدفع عجل������ة �لت�ريخ �إلى 

م�م بل �أوجد �صر�ع�������ً يوحد بين �لدين  �الأ
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و�صخ�������س �لح�ك������م. تنتهي ح������دود �لفكر 

�لغيب������ي مع �لدول������ة �لحديثة �لت������ي �أ�صبح 

ن�ص�������ن هو مرك������ز �لع�ل������م، وهن� ظهرت  �الإ

أ�صم�لي������ة كتج�صي������د لتمجيد  �لر� �ل�صلط������ة 

�لك�ئن �لب�ص������ري، وتحرير �لعقل من �صلطة 

�لغي������ب. وهذ� م������� يفتقده �لع�ل������م �لعربي 

يديولوجي  �لذي ي�صت������رط نهو�صه، ف�صل �الأ

�لم��ص������وي �لمترب������ع على عر�������س �لح��صر 

�ل�صي��صي و�القت�ص�دي و�لعلمي.

أثبت������ت �لتجربة �ال�صتر�كية �أن حلَّ  لقد �

أ�صم�لي  �لتن�ق�ص�ت �لتي وّلده� �لنظ�م �لر�

أ�صم�لية  ال يتم ب�لقف������ز فوق �إنج�������ز�ت �لر�

نت�ج(  )�لديمقر�طية وتحرير �لعقل وقوى �الإ

أ�صم�لية هي م� قبل �لت�ريخ كم�  ولي�صت �لر�

نظر �لم�رك�صيون �لعرب. لذلك ال بد من حل 

أ�صم�لي������ة من خالل �إنج�ز�ت  تن�ق�ص�ت �لر�

أقله� �لديمقر�طية،  أ�صم�لية ذ�ته� ولي�س � �لر�

و�إال ف�لطبق������ة �لم�صيط������رة �صي��صي�ً �صتلغي 

�لتم�يز بي������ن �ل�صي��ص������ي و�القت�ص�دي مم� 

نت�ج عن �لتطور �إال  ي������وؤدي �إلى لجم قوى �الإ

بحدود م�صلحته� كونه� �لطبقة �لم�صيطرة 

أثب������ت ف�صله في تجربة  �صمولي�������ً. وهذ� م� �

�صالمي منذ �لر��صدين حتى  �لع�لم �لعربي �الإ

�ليوم وفي �لتجربة �ال�صتر�كية �ل�صوفييتية 

أين يكمن �لمخرج؟ �ص�بق�ً. �

�لمخ������رج ه������و ب�لوح������دة �لعربية ولكن 

نه������� بورجو�زية  بقي�دة غي������ر بورجو�زية الأ

ت�بع������ة، دوره� �لت�ريخي يقوم على �لتفتيت 

ولي�س على �لدم������ج و�لتوحيد، وهل ت�صمح 

أ�صم�لي������ة �لع�لمية بقي�������م وحدة عربية.  �لر�

وم������ن جهة �أخ������رى �إذ� ك�ن������ت دول �لخليج 

أوف������ر حّظ�ً في تحقي������ق ��صتقالله�  �لغنية �

�القت�ص�������دي فه������ل يكون ذل������ك ممكن�ً في 

غي�ب مفهوم �لدولة �لحديثة.

ولك������ن م�ذ� بقي من �لق������وى �لتقدمية، 

خيرة بعد �أن �رتهنت  أنف��صه� �الأ �إنه� تلفظ �

أ�صم�لية �لع�لمية،  �لبنية �لعربية لفع������ل �لر�

ودون �أن يك������ون ل������ه موطئ ق������دم في هذ� 

�لع�لم على ح������د قول �لدكتور محمد ع�بد 

�لج�بري.

أبو �صقر�، د�ر �لف�ر�بي،  أ�صم�لية �لمته�لكة، ترجمة: د.فهمية �صرف �لدين ود.�صن�ء � 1-  د.�صمير �أمين، م� بعد �لر�

بيروت 2003م.

�صولي�ت، د�ر �لف�ر�بي،  بيروت،  لبن�ن، ط1-2000م. 2-  د. محمد علي مقلد، �الأ

3-  مجلة �لمعرفة، وز�رة �لثق�فة، �لعدد)579(، ك�نون �أول، 2011م. 
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❁ كاتب وفنان حروفي.

ّطّيب العيدي طيب العيدي طّيب العيدي 
اأيقونة الفن الت�شكيلي للحرف العربي

مع�صوم محمد خلف

❁

اإبداعياً مميزاً، حيث  يعد الفن نتاجاً

ّن�سانّية ن�سانية ن�سانّية  إلوان الثقافة الإلوان الثقافة الإ أ يعتبر لوناً م������ن ا

بما تملكه م������ن ترجمة ذاتي������ة لجوهر 

الفن������ان ولي�������س تعبيراً ع������ن متطلبات 

سن بع�سن بع�س العلماء  حياته على الرغم من اأ

ن�سان  رورة حياتية للسرورة حياتية للسرورة حياتية للإ سيعتبرون الف������ن �سيعتبرون الف������ن �

كالماء والطعام.

كما ويعد الح������رف العربي من اأهم 

كيل������ي، وقد كثرت سكيل������ي، وقد كثرت سكيل������ي، وقد كثرت  سر الف������ن الت�سر الف������ن الت� ر الف������ن الت�سر الف������ن الت�س سعنا�سعنا�

لمح������اولمح������اولت توظيف������ه لمن������ح مزيد من 

الجم������ال والروعة للوح������ة الفنية، ومع 
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������ر الحديث ظهر م������ا ي�سمى س������ر الحديث ظهر م������ا ي�سمى س������ر الحديث ظهر م������ا ي�سمى  سبداي������ة الع�سبداي������ة الع�

كيلي سكيلي سكيلي  سوير الت�سوير الت� وير الت�سوير الت�س سباالتجاه الحروف������ي في الت�سباالتجاه الحروف������ي في الت�

ّعمال فنّي������ة كثيرة، فا�ستخدمت الحروف عمال فني������ة كثيرة، فا�ستخدمت الحروف عمال فنّي������ة كثيرة، فا�ستخدمت الحروف 
اباباأ

كيلي جدي������د ومميز سكيلي جدي������د ومميز سكيلي جدي������د ومميز  س������ر ت�س������ر ت� ������ر ت�س������ر ت�س سالعربي������ة كعن�سالعربي������ة كعن�

باسباسباً ي�ستلهم منه الفنان  س خ�س خ� حت مج������االسحت مج������االسحت مج������االً س�س� واأ

يف عليه لم�سات سيف عليه لم�سات سيف عليه لم�سات  سبداعات������ه وابتكاراته وي�سبداعات������ه وابتكاراته وي� اإ

ّفنّية وجمالية راقية.فنية وجمالية راقية.فنّية وجمالية راقية.

ّوتجرب������ة الفنان طّيب العي������دي تجربة وتجرب������ة الفنان طيب العي������دي تجربة وتجرب������ة الفنان طّيب العي������دي تجربة 

فريدة ورائدة تع������رُف طريقها اإلى المتلقي 

������ف به من س������ف به من س������ف به من  سفافي������ة وحبكة لما تت�سفافي������ة وحبكة لما تت� فافي������ة وحبكة لما تت�سفافي������ة وحبكة لما تت�س س �س � ب������كلِّ

إترابط واإتقان، فمحاولة اإدخال الحرف في  إترابط و

ّذاته عملّية تو�سيع لم������دارك الفنان بحيث ذاته عملية تو�سيع لم������دارك الفنان بحيث ذاته عملّية تو�سيع لم������دارك الفنان بحيث 

بح التقني������ة محاولة تك������رار من خالل سبح التقني������ة محاولة تك������رار من خالل سبح التقني������ة محاولة تك������رار من خالل  ست�ست�

الجمع بين الحروف م������ن جهة والمفردات 

ّكيلّي������ة من جهة كيلي������ة من جهة كيلّي������ة من جهة اأخرى ومن خالل هذه  كيليسكيليس سالت�سالت�

المزاوجة يبرز الحرف من الناحية التقنية 

واهد عالم اللغة.سواهد عالم اللغة.سواهد عالم اللغة. ساهد من �ساهد من � اهد من �ساهد من �س سك�سك�

ّان الحروف������ي )طّيب ان الحروف������ي )طيب ان الحروف������ي )طّيب  ان الحروف������ي )طيكم������ا ينطل������ق الفنان الحروف������ي )طيكم������ا ينطل������ق الفّن

ّل������ى تمّرد ل������ى تمرد ل������ى تمّرد  العي������دي( في لوحات������ه الرائعة اإ

االحروف والخ������روج عن الماالحروف والخ������روج عن الماألوف بِانطالقة 

ّهيمن عليه������ا جمالّية الم�سار وحبكة هيمن عليه������ا جمالية الم�سار وحبكة هيمن عليه������ا جمالّية الم�سار وحبكة  هيمن عليه������ا جمالية تهيمن عليه������ا جمالية تُ ة تحرة تحّر

ُالق������ي، فهو يُكرر الح������رفالق������ي، فهو يكرر الح������رفالق������ي، فهو يُكرر الح������رَف في م�سارات  الق������ي، فهو يالتالق������ي، فهو يالّت

قحلقحلُّق في  ُاهى، حي������ث يُحلاهى، حي������ث يحلاهى، حي������ث يُ اهى، حي������ث يساهى، حي������ث يس س الت�س الت� ع������ّدة بمتع������ٍة

فكير الح������ر ن������ورا التفكير الح������ر ن������ورا الّتفكير الح������ر ن������وراً باعثاً على  مخا�������ضِ

اف ساف ساف  س������ة واالكت�س������ة واالكت� ������ة واالكت�س������ة واالكت�س سه�سه� ّبداع والّدبداع والّد التجدي������د واالإ

ّ في كل ذل������ك ذاتّية  في كل ذل������ك ذاتية  في كل ذل������ك ذاتّية  والمجازف������ة ويمتل������ُك

�لقر�ر ومنهجّية �لبحث عن مك�من �لجم�ل 

في �متالك ن��صية �لّتحديق و�لمو�جهة في 

فق �لجم�لي �لالمتن�هي للحروفية  �صرد �الأ

�لعربية مت�صلّح�ً بموهب������ِة �لّتمرد و�لّرف�س 

في �لقو�لِب �لكال�صيكية و�لمتع�رف عليه� 

بت�أمل تفكيري.

بد�ع�ت �لفنّية �لتي تحلّق بعيد�ً عن  ف�الإ

تن��صِل �لموروث�ت �لّث�بتة ق�درة على مو�جهة 

رفة في رحلٍة  �ص�ليِب �ل�صّ تلَك �لقو�عد و�الأ

تختزُن في تج�ويفه� ن��صيَة �لروؤى و�نبه�ر 

�لموقف.

�إّنه������� ح�لٌة غنّيٌة بوعي �لّتمرد �لمعرفي 

�لمت������ّوج ب�صلطِة �لعق������ل �لّنق������دي و�لق�در 

أل������وف و�ل�ّصير في ت�أ�صي�ِس  على هزيمة �لم�

بد�ع و�لخلق  نو�ة معرفّية ُح������ّرة مفَعمٍة ب�الإ

و�لّتجديِد.

أّي �أهمي������ٍة في �أن تمتلك  فلي�������س هن�ك �

مّي������زة �لّتفكير م������ن دون �أن تكون ُحر�ً فيه، 

ُحر�ً في َخلْ������ق من�خ�ت������ِه �لمعرفّية �لِبكر، 

وُح������ّر�ً في �جتر�ِح طر�ئق������ِه �لّتو��صلّية في 

ف������ك�ِر و�لّت�صور�ت و�لمف�هيم، من  ع�لِم �الأ

دون �أن تك������ون ُم�صتقاًل عْن �صلطِة �لّثق�ف�ت 

�ل�ّصف�هّية و�لّتلقينّي������ة �لمتو�رثة، وُحّر�ً في 

�بت������ك�ر بد�ي�ت������ه �لمعرفّي������ة �لمتحررة من 

�صبقّي�ت �لذهنّية وُحر�ً في �متالك ذ�تّية  �الأ

فك�ر  له�مّية على �لّتح�ور مع �الأ �ل�ّصيطرة �الإ
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و�لمف�هي������م وُح������ّر�ً في �صن�ع������ة تج�وز�ته 

�لتفكيرّي������ة �لق�درة عل������ى ��صتدع�ء �صوره� 

�لجميلة و�نقالب�ته������� �لعفوّية في ��صتدع�ء 

تو�فق�ته �لفكرّيِة �لُحرة .

بد�ع �لُحر و�لممتزج بهوّية �لحرف  �إنَّ �الإ

د�فٌع حقيقي للفن�ن لتحقيِق ذ�تِه �لّتفكيرّية، 

�لّذ�ت �لتي تُحقق �إله�م�ً وتدفق�ً و�إبد�ع�ً.

كم� �أن �لتنّوع �له�ئل في تقنية ��صتخد�م 

أث������رى �للوحة �لت�صكيلي������ة �لعربّية  �لحرف �

�لمع��صرة ب�������أن طرح �لعديد من �لت�أويالت 

�لجم�لّي������ة م������ن خ������الل �لك������ِم �له�ئل من 

بد�عّيِة و�لتجلي�ت �لمنّمقة في  �لحرك�ت �الإ

�إج�دة �للوحة �لعربّية �لمع��صرة.

ب������د�ع �لفّن������ي لدى طّي������ب �لعيدي  ف�الإ

مره������ون بقدرته عل������ى �لتحلي������ل و�لت�أليف 

و�لتركيب، كم� �إن قدرت������ه �لعقلية هي من 

دو�عي ح�صوره �لمت�ألق في لوح�تِه �لّر�ئعة، 

و�إن عمل������ه �لفّن������ي �لذي يمتلك������ُه هو قو�م 

بد�عّية �لتي تتطلّب روؤية �ص�ملة  �لعملّية �الإ

�صي�ء و�متالك نو��صيه�.  في �لّتع�مل مع �الأ

ف�لتركيب �لخّطي للفن�ن طّيب �لعيدي 

يُمثل و�صيل������ًة للو�صوِل �إل������ى غ�ي�ٍت جديدٍة 

تتج�وُز �لمب�صر، لتغو�َس في مت�ه�ت طر�ئق 

�لتركيب �لخّطي وممكن�ته �لالمتن�هية نحو 

�لبح������ث عن تو�زن �صكل������ي ت�صكيلي متن�غٍم 

ومتحرك.

فمن روِح �لحرِف وعلى �ختالف �لمد�ر�س 

ك�ن ل�صكل حرفه خ�صو�صّية تمّردت بن�صٍب 

غير محددٍة على �أ�ص������ول وقو�عد تجويده 

�لمعروف������ة، ك�ن ذلك مق�صود�ً �أو غير ذلك 

من خ������الل حرّية ت�ص������رٍف مطلقة �عتنقه� 

�لفن�ن �لطّيب لمع�لجة حرفِه ت�صكيلّي�ً لكْن 

ف������ي ُعمومه� ال تخلو من ن�صب قو�عد تبدو 

للع�ّمة حقيقّية، لك������ن �لع�رفين و�لح�ذقين 

ب�لقو�عد �لمتع�رف عليه������� يدركون تم�م�ً 

تم������ّرد �لفن�ن عليه������� لكون������ِه متخرج�ً في 

أنه يجهل  أي�ص�ً � مد�ر�صه�، لكن هذ� ال يعني �

مدى ت�أثره به� جم�لّي�ً وت�صكيلّي�ً.

فهو يمزُج في لوح�ته بين �لّر�صم و�لخط 

�صيل مزج�ً فني�������ً جمياًل حيُث  �لعرب������ي �الأ

ي�صب������ُغ عليه� من روح������ه �لمت�أ�صلة ب�لتر�ِث 

و�أح��صي�ص������ه �لمرهفة ويطبعه������� بكثيٍر من 

�لم�صح�������ت �لفنّي������ة �لر�ئع������ة و�لتي ربطه� 

بمنبع������ه و�أ�صوله وهو �لق�دم من ربوع جب�ل 

�لقع������دة �ل�ص�مخة بمنطق������ة �أفلو في والية 

غو�ط في �لجز�ئر. �الأ

كم������� �أن �أعم�له �لفنّية ت������دل على �لمث�برة 

و�لّتعمق في �لبحث في تالفيِف �لحروف �ص�عي�ً 

بد�ع �لّذهبي كونه يتع�ي�س  ال�صطي�د ع�صفور �الإ

ب�صدق مع �نفع�الته �لحروفّية وخال�صة �أفك�ره 

�لنّيرة حيث يجعل �لح������روف ت�صبح في ف�ص�ء 

�للوحة لت�صكل حلم�ً ي�صحر �لوجد�ن.
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ي�ص�فر �لفن�������ن �لجز�ئري طّيب �لعيدي 

ب�لحرف �إل������ى حبكة فو�صوي������ة منّمقة في 

تج�وي������ف �لكلم������ة عبر تر�كي������ب متج�ن�صة 

يح�������ء�ت �لجم�لّية  نح������و لوحة تكت������ظ ب�الإ

و�لدالالت �للغوية و�لت�صكيالت �لتي تهدف 

�إلى �نبع�ث مخ������زون جم�لي و��صع �لطيف 

للحروفّية �لعربّية.

أو  حيث يح������ّول �لح������روف �إل������ى غ�بة �

�صج�ر  مزهرية �أو حقول غّن�������ء فيه� من �الأ

زه�������ر م������� يجعله� لوح�������ت ت�صكن في  و�الأ

�صغ�ف �لقلوب بكل طو�عية و�ن�صج�م.

كم� �أن �لح������رك�ت �لمتمردة و�لخ�رجة 

أل������وف تعطي �نطب�ع�������ً ذ�تي�ً حول  عن �لم�

جوهر �لعالقة �لمن�صجمة و�لّتر�بط �لّروحي 

نَّ معظم 
أ م�بي������ن �لح������رف و�لفن�ن، وبم������� �

�لحروف لي�صت م�صتتة بل له� �رتب�ٌط وثيق 

مع ح������رك�ت �لنقطة �لمتع������ددة في �أطو�ر 

مختلف������ة عبر توليف�������ت �الن�صج�م و�لت�آلف 

في ح�ص������رة �للوح������ة �لجم�لّي������ة ب�أبع�ده� 

�لالمتن�هي������ة، و�لتي تعطي للحرف �لعربي 

تي�������ر�ً �آخر نحو �لكم�ل و�لعبور �إلى �ل�صفة 

خرى بكل ح�صور وقوة و�إتق�ن. �الأ
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باحث وناقد. ❁

خري ال�سقوط الأ

نزار م�صطفى كحلة

❁

ل������م يكن »مقيم������و« لين�سى تلك 

اللحظ������ات الت������ي كان ي������رى فيها 

حبيبت������ه »اأقما«، وه������ي تنظر بعين 

 قائد فيلق 
)1(

آب�سو�س عجاب اإلى ا الإ

مال������ة... عندما ت�سلمال������ة... عندما ت�سلََّم َّالفر�س������ان النبَّال������ة... عندما ت�سلالفر�س������ان النبال������ة... عندما ت�سلالفر�س������ان النبَّ

– مقيم������و – خل�سًة مبل������غ الثالثة 

اآلف دين������ار م������ن تيبريو�س موفد 

اإليه...
)2(

أورليان مبراطور ا الإ

إع������ر اإل إع������ر  ع������ر سع������ر س سول������م يك������ن مقيم������و ي�سول������م يك������ن مقيم������و ي�

في، من ذلك القائد، و�سيدته سفي، من ذلك القائد، و�سيدته سفي، من ذلك القائد، و�سيدته  سبالت�سبالت�

زينب، التي لم تت������رك منا�سبًة، اإل



خير ال�سقوط الأ

��� أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624

إ علي������ه بالمدي������ح والإ علي������ه بالمدي������ح والطراء،  وكان������ت تنهاُل

وترقيته م������ن جندي عادي، حتى و�صل اإلى 

ك������ري كبير... عندم������ا فتح بوابة صك������ري كبير... عندم������ا فتح بوابة صك������ري كبير... عندم������ا فتح بوابة  صقائد ع�صقائد ع�

مال������ي، صمال������ي، صمال������ي، اأمام الجن������ود الرومان،  صالب������رج ال�صالب������رج ال�

أتباعه م������ن الجنود  بعدم������ا اأغرى بع�������ض ا

ضا�ضا�ض، بحفنة �صغيرة من المال... ا�الحرا�الحرَّ َّالحرَّ

ببهصببهصببِه صعر بالخجل، لت�صعر بالخجل، لت� عر بالخجل، لت�صعر بالخجل، لت�ص صولم يكن مقيمو ي�صولم يكن مقيمو ي�

ضبقتل مئ������ات النا�ضبقتل مئ������ات النا�ض من مدينت������ه... عندما 

ين صين صين  صف الجن������ود الرومان المتعط�صف الجن������ود الرومان المتعط� اندفع اآل

للقت������ل والنه������ب والتدمي������ر... ف������ي اأحياء 

فراح،  تل������ك المدينة المزدان������ة بذكريات الأ

لعياد، والولعياد، والولئم... والأ

عرفعرَفُع رف يرف يُ ضو�������ضو�������ض و�������صو�������ص صب�صب� آ لكي������ف لكي������ف ل!!!... وتمث������ال ا

ارع صارع صارع  صعمدة ال�صعمدة ال� رفةصرفةُصرفِة عموٍد كبيٍر، من اأ صعل������ى �صعل������ى �

 ...
)3(

جاعتهصجاعتهصجاعته ص ل�ص ل� ي في تدمر، تكريماصي في تدمر، تكريماصي في تدمر، تكريماً صالرئي�صالرئي�

مالي... صمالي... صمالي...  ص البرج ال�ص البرج ال� ضا مقيمو... قائد حر�ضا مقيمو... قائد حر�ض ا مقيمو... قائد حر�ما مقيمو... قائد حر�مَّ أ ا

فال...

ضولم تكن تلك الهواج�������ضولم تكن تلك الهواج�������ض بغائبٍة عنه، 

أبواق،  امعه صامعه صامعه اأ�صوات ا صلى م�صلى م� عندما تناهت اإ

أورليان  ا ضوحوافر خي������ول وعربات جي�������ضوحوافر خي������ول وعربات جي�������ض

المنت�صر، وهي تقترب من قريته المجاورة 

قوط صقوط صقوط  صليها بع������د �صليها بع������د � لتدم������ر، حيث غ������ادر اإ

�صوات من  لالمدينة... لالمدينة... ل... لم تكن تلك الأ

ض الجال�ض الجال�ض ضمير هذا البائ�ضمير هذا البائ�ض مير هذا البائ�صمير هذا البائ�ص صالقوة لتحرك �صالقوة لتحرك �

على �صندوقه الممتلئ بالدنانير الكثيرة، 

اءصاءصاِء واأطفاِل مدينتِه...  ص ن�ص ن� ت بدماءخت بدماءَخت بدماِء خطخِط طالتي لطالتي لُ

عندم� تن�هت �إلى م�ص�معِه �صرخ�ت �أخته 

لهة  أيته� �الإ أنِت � أين � آه... � آه... � عّت�������م:... �

أيه�  أنَت � أين � آه... � )�لالت( �لعظيم������ة؟... �

�لعظيم )بعل�صمين(؟ ي� �صيد �ل�صم�و�ت... 

أنِت ي� )من�������ة(؟... تدمر �حترقت...  أين � �

 ...
)4(

�أبي... �نظر �إنه������� �لعظيمة )زينب(

أ�صيرة ذليلة... ي� �إلهي...  �

لم يكن �إيالبل و�لد مقيمو، ذلك �لمق�تل 

، ي�صتطيع 
)5(

أذين������ة �لث�ني �لعنيد في جي�س �

�ل������كالم، �أو فعل �أي �صيء، وقد عال �لوجوم 

وجه������ه... من �ص������دة �لحزن عل������ى �صيدته، 

وهي تم������رُّ من �أم�مه، ذليلًة في هودجه�... 

بحر��صة �آالف �لجنود �لروم�ن...

َعلَ������ِت �ل�صرخ�������ُت و�لب������ك�ءُ كلَّ �أنح�ء 

�لقرية، حزن�ً على فر�ق ملكتهم في موكب 

�لُذلِّ و�لمه�نة... لكن �صوت �أقم� �لمميز... 

ك�ن ل������ه وقٌع خ��س عل������ى م�صمع مقيمو... 

�لق�بع خلف ج������در�ن غرفته ف������ي �لط�بق 

�لعلوي... وهو يحر�س �صندوقه �لعزيز على 

قلبه... 

�ندف������ع مقيم������و و�إحدى عيني������ه ترمق 

خرى تبحث عن �أقم�... علَُّه  �صندوقه، و�الأ

َج ن�ر �لحقِد  جَّ
يُ�صِك������ُت ذلك �ل�صوت �لذي �أ

في �صدره...

أنِت؟... هل تبكين  أين � �أقم�... �أقم�... �

أم تبكين  أم تبكين �صيدت������ك؟... � تدم������ر؟... �
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أيته������� �لخ�ئنة... �أم�  آب�صو�س؟... � حبيب������ك �

أن�  أنه ُقِتَل... نعم... � زلت تحبينه؟... ال بدَّ �

أن� من... من �صلَّمُت �لمدينة... �

�ندفع �إيالبل و�بنت������ه عّت�م نحو مقيمو 

لمنعه من �لو�صول �إل������ى �أقم�... وقد َعلِت 

�صرخ�ت �إيالب������ل... �إذن �أنت من فعله�... 

�أنت من �صلَّم �لمدينة... ي� لك من جب�ن... 

ي� لك من خ�ئن...

لم ت�صدق �أقم� م� �صمعته من مقيمو... 

آب�صو�س... ولم  فهي لم تك������ن على عالقة ب� �

يَّة �صلة... فق������د ك�نت تحب 
أ تربطه������� ب������ه �

مقيمو... ولم تفهم �صيئ�ً مم� ق�له... لكنه� 

�أدركت �صيئين ه�ّمين:... �أن مقيمو قد �صلَّم 

�لمدين������ة... و�أن ملكته� زينب، وموكبه�، قد 

رحال �إلى حيث ال عودة...

ر�س وعالم�ت  �صق������ط �إيالبل عل������ى �الأ

�لخ������زي ترت�صم على وجه������ه... كيف ال... 

عجوبة  وهو و�ل������د من �صلَّ������م �لمدين������ة �الأ

... م�ذ� �صيق������ول عنه �لن��س؟... 
)6(

)تدمر(

م�������ذ� �صيق������ول ل�صيده �لر�ق������د خلف �صت�ر 

 ...
)7(

بدية �الأ

�نه�لت عّت�������م ب�ل�صرب على �أخيه�... 

�لذي بدوره، ح�ول �لتخل�س منه� و�ل�صعود 

ث�ني������ة �إلى كنزه �لثمي������ن... فيم� �ندفعت 

أقم������� نحو و�ل������د حبيبه� �إيالب������ل تح�ول  �

�إنه��صه وم�ص�عدته على �لوقوف... 

وم� هي �إال لحظ�ت حت������ى �ص�َد �صمٌت 

َمقيت... �صمٌت عمَّ كلَّ �أرج�ء �لقرية...

�أ�صد�ء  ل������م تك�ص������ره �ص������وى  �صم������ٌت 

آتية من  ل�صرخ�ت �أطف�������ل، ونو�ح ثك�لى �

مدين������ة �لقو�فل... �صم������ٌت لم تجعل منه 

وق������ود�ً لن�ر �لثورة، وح������بِّ �لحرية... �إال 

�أ�ص������و�ت حو�ف������ر خيول جي�������س �لح�مية 

�لجديد  وح�كمه�������  �لق�دمة،  �لروم�ني������ة 

م�س...  لمدينة �الأ

ل������م يك������ن مقيم������و ليخرج م������ن غرفته 

�لعتي������دة، �إال لق�ص�ء ح�ج�ت������ه �ل�صرورية، 

خوف�������ً على كنزه �لثمي������ن... فقد ك�ن يبني 

ي�������م... فقد  �أحالم������ه على �لق�������دم من �الأ

ي�صب������ح... ق�ئد فرق������ة... رئي�س حر�س... 

م  رئي�س فرق������ة خي�لة... ولم� ال... فقد قدَّ

للروم�������ن خدم�ت ال تق������در بثمن... وال بدَّ 

آب�صو�س �أف�صل...  أنهم �صيك�فئونه... وهل � و�

أ�صجع منه... أنه � أم � �

نع������م... �إنهم ال بدَّ و�أن يتذكروه... �إنهم 

أنهم ق�دمون... ق�دمون... ال بدَّ و�

ي�������م ثقيلة عل������ى �لجميع...  ت �الأ مرَّ

أٌب ي�صع������ر ب�لخ������زي و�لع�������ر... و�أخ������ٌت  �

تخ�ف على م�صتقبله�... فمن �صيقبل به� 

بعدم�������...؟... ورعديد ينتظ������ر �لمك�ف�أة 

عل������ى خي�نته... و�لحبيب������ة �أقم�... �لتي 

غ�درت �لقرية منذ تلك �لف�جعة لتلتحق 
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ل د�خل  أ يت�صكَّ ب�لتنظيم �ل�صري، �لذي بد�

أ�صو�ر �لمدينة... �

�إنه �له������دوء... �لهدوء �ل������ذي ي�صبق 

�لع��صف������ة... تلك �لع��صف������ة �لتي بد�أت 

و��صتك�نة  �صك������ون  تح������رك  �أع��صيره������� 

آب�صو�س ثورة ج�محة  تدمر... فقد ق�������د �

�لح�مي������ة  عل������ى  �لق�ص�������ء  ��صتط�ع������ت 

أع�������دت للمدين������ة به�ءه�  �لروم�ني������ة، و�

 ...
)8(

�لم�ص�َدر

ولم يك�صر هدوء هذه �لقرية، �إال �صوت 

�ص������ر�خ مقيمو، �ل������ذي ��صتيقظ من نومه 

بح�ل������ة هي�صتيرية... �ندف������ع على �إثره� 

نح������و �صندوق������ه �لثمين يري������د �حت�ص�نه 

وحم�يت������ه... وق������د تن�هى �إل������ى م�ص�معه 

�صوت �أقم�، وهي تُبلِّغ �إيالبل بنج�ح �لثورة 

و�لق�ص�ء على �لح�مية �لروم�نية... لكن 

أ�صعل ن�ر �لحقد في د�خله، وجعله  �لذي �

�صفل �ص�هر�ً �صكينه ك�لثور  يندفع نح������و �الأ

آب�صو�س هو  �لج�م������ح... عندم� َعِل������َم �أن �

أتب�عه...  من ق�د �لث������ورة... و�أن �أقم� من �

�صرخ������ت عت�م عندم� ر�أت �أخ�ه� مندفع�ً 

نح������و �أقم�... �لتي ل������م يحمه� من هجوم 

مقيمو عليه�، �صوى ج�ص������د �إيالبل، �لذي 

�ندف������ع ليح������ول دون �إ�ص�بته�������... فخ������رَّ 

�صريع�ً...

ز�د �صر�خ عّت�م، عندم� ر�أت و�لده� 

ر�س... ف�ندفعت نحوه...  �صريع�ً على �الأ

فيم� خرج������ت �أقم� من �لمنزل هرب�ً من 

�أن ين�له������� م������ن مقيمو م� ن�������ل و�لده... 

و�متطت جو�ده� وغ�������درت �لقرية نحو 

تدمر...

ر�������س و�ل�صرر  �نه�������ر مقيمو عل������ى �الأ

آب�صو�س  يتط�ير من عيني������ه... لقد �نت�صر �

علي������ه �إذن،... لك������ن ال... كي������ف ح�ص������ل 

ق  ت برهة ق�صيرة... لم يُ�صدِّ ذلك؟... مرَّ

مقيمو م� �صمع������ه من �أقم�... وم� �قترفته 

يد�ه بو�لده... ف�نتف�س م�صرع�ً نحو غرفته 

ف������ي �لط�بق �لعل������وي، و�أح�ص������ر �صندوقه 

�لثمي������ن... ثم ع�د �أدر�ج������ه مندفع�ً خ�رج 

�لمن������زل... وفي �للحظة �لتي �متطى فيه� 

جو�ده... وو�ص������ع �صندوقه �أم�مه... ك�نت 

أورلي�������ن �لع�ئدة �إلى تدمر  جح�فل جي�س �

آب�صو�������س، قد و�صلت  بع������د �صم�عه بث������ورة �

م�صرعًة... 

�عتر��صه�...  مقيم������و  ح�������ول  وعندم� 

أن�  � تيبريو�������س...  تيبريو�س...  �ص�رخ�������ً... 

أن� مقيم������و... ده�صت������ه �إحدى  مقيم������و... �

�لعرب�ت �لمندفع������ة ب�صرعٍة... ف�صقط عن 

جو�ده �صريع�ً... وق������د تن�ثرت دن�نيره من 

حوله...
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آب�صو�س: هو من ق�م ب�لثورة بعد �صقوط تدمر بيد �لروم�ن، وق�صى على �لح�مية �لروم�نية فيه�. �  -1

مبر�طور �لروم�ني �لذي ق�صى على تدمر. أورلي�ن: �الإ �  -2

عمدة �لموجودة في  ك�ن من ع�دة �لتدمريين تكريم عظم�ئهم، بو�صع تم�ثيل لهم على �ُصرف�ٍت في �أعلى �الأ  -3

�لمدينة.

زينب ملكة تدمر، وهي �آخر ملوك هذه �لمدينة، وقد عرفت ب��صم )زنوبي�(.  -4

أذينة �لث�ني: هو زوج �لملكة زينب )زنوبي�( وقد حكمت بعد وف�ته. �  -5

عجوبة. ر�مية هي )تدمرتو(... وهي كلمة تعني �الأ تدمر ب�الآ  -6

مو�ت، ويرمزون له ب�صت�ر... �ل�صت�ر �لف��صل  ة ف��صاًل يف�صل بينهم وبين �الأ ك�ن �ص������ك�ن تدمر يعتبرون �أن ثمَّ  -7

بدية. خرة، �أي �الأ بين �لحي�ة �لدني� و�الآ

أورلي�ن، عّين عليه� ح�كم�ً روم�ني�ً مع ح�مية ع�صكرية روم�نية،  أنه عندم� �صقطت تدمر بيد � تذكر �لم�ص�در �  -8

وغ�در �لمدينة م�صطحب�ً معه �لملكة زينب، وبعد مغ�درته بمدة ق�صيرة، ق�مت ثورة في تدمر بقي�دة �صخ�س 

آب�صو�س، ��صتط�عت �لق�ص�ء على �لح�مية �لروم�نية، وتعيين ملك جديد له� من �أق�رب زينب، وعندم�  يدعى �

ر �لمدينة ب�صكل ك�مل. أورلي�ن بذلك، ع�د م�صرع�ً �إلى تدمر، ليق�صي على هذه �لثورة، وليدمِّ علم �

الهوام�ش
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�أديب وناقد. ❁

�أزمـات فكريـة فـي �أدغـال حياتنـا...!!!

جعدان جعدان

❁

الحري������ة...  ي�صنع������ون  ال  الخائف������ون 

عفاء ال يخلقون الكرامة... والمترددون صعفاء ال يخلقون الكرامة... والمترددون صعفاء ال يخلقون الكرامة... والمترددون  صوال�صوال�

ة عل������ى التعمير صة عل������ى التعمير صة عل������ى التعمير  صيديهم المرتع�صيديهم المرتع� أ ال تق������وى ا

والبناء...!!!

ّلماذا تذه������ب �صرخ������ات الّدلماذا تذه������ب �صرخ������ات الّداعين اإلى 

يلة في بالدنا مع الريح؟صيلة في بالدنا مع الريح؟صيلة في بالدنا مع الريح؟ صالف�صالف�

اصاصاً صنا�صنا� أ بية ال صبية ال صبية ال ا صنهم ينادون دمى خ�صنهم ينادون دمى خ� انعم كانعم كاأ

بانفعاالت وجودهم والحياة؟  يمورون موراً 

يد صيد صيد  صجل.. ه������ذا هو الهت������اف المجلجل لل�صجل.. ه������ذا هو الهت������اف المجلجل لل� اأ

ٌيح وهو هائم على روابي الجليل ونداءٌيح وهو هائم على روابي الجليل ونداءٌ يح وهو هائم على روابي الجليل ونداءصيح وهو هائم على روابي الجليل ونداءص صالم�صالم�

ه للتبليغ وهو صه للتبليغ وهو صه للتبليغ وهو  ص نف�ص نف� ِّ لمحمد وهو يهيِّئ لمحمد وهو يهيئ لمحمد وهو يهيُِّئ �صارٌخ
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ثاٍو ف������ي غار حراء وهذا ف������ي وعي )بوذا( 

وهو يتواثب وراء الحقيقة بين �سهول الهند 

ونجودها... وهذا في خطاب �سقراط وهو 

يدعو اإلى الحق فيق������ول: اعرفوا الحق ثم 

اأحراراً... ويقول  بعوه و�سيجعلكم الح������قاتبعوه و�سيجعلكم الح������قاّتبعوه و�سيجعلكم الح������قُّ

يني: من غير الحكم������ة سيني: من غير الحكم������ة سيني: من غير الحكم������ة اأن يكون  سحكي������م �سحكي������م �

اإذا لم ت�ساهم التجربة في  ن�س������ان حكيماً الإ

اعرنا الذاتية ساعرنا الذاتية ساعرنا الذاتية  سكتف������اء بم�سكتف������اء بم� تكوين������ه... اأما ال

ة، وتقليدنا سة، وتقليدنا سة، وتقليدنا  ستن������ا العار�ستن������ا العار� والهت������داء بانفعال

ٌ�سباٌب�سباٌب
أ انت فانت فا ّ ندري كيف تكّونت ف ندري كيف تكونت ف ندري كيف تكّو لراء لراء ل رير لسرير لسرير لآ سال�سال�

الح سالح سالح  س�س� أو اإ ل تمنحن������ا الدليل لعمل ناج������ح ا

نافع.

يو�������س: اسيو�������س: اسيو�������س: ال�ستبداد الداخلي  سيقول كنفو�سيقول كنفو�

إخطر عل������ى روح الإخطر عل������ى روح الن�سان من  أ والخارج������ي ا

اءة ساءة ساءة  س�س� اإ ������اس������اس������اً سي�سي� أ سالوح�������سالوح�������س المفتر�������س. ويقول ا

ال��ال��الم...  ������ �ن تلعن الظ����ن تلعن الظ��� أ ������ل م������ن س������ل م������ن س������ل م������ن ا سف�سف� مع������ة سمع������ة سمع������ة اأ س�س�

وال�سمع والطاعة لن������داء الديمقراطية هو 

ب البي������داء... وما الديمقراطية سب البي������داء... وما الديمقراطية سب البي������داء... وما الديمقراطية  سالذي يع�سالذي يع�

سثمرتها الحاجات الملحة للتخل�سثمرتها الحاجات الملحة للتخل�س اإل ثمرة اأ

تى ستى ستى  سن الطغيان ب�سن الطغيان ب� إمن المهان������ة والعجز... واإ إمن المهان������ة والعجز... و

ن�سالخية التي  إنواع������ه هو تلك الحال������ة الإنواع������ه هو تلك الحال������ة الإ أ ا

يئته... سيئته... سيئته...  سرادته وم�سرادته وم� إين�سلخ المجتمع فيها عن اإ إين�سلخ المجتمع فيها عن 

ن�سان  إوحتى عن ذاته... وعندم������ا يفقد الإوحتى عن ذاته... وعندم������ا يفقد الإ

حريت������ه يفقد �سيادته على نف�سه... وحينما 

يفقد هذه ال�سيادة يحرم الو�سيلة المجدية 

لالكتم������ال الخلقي، ويم�س������ي كل اإيحاء له 

ب�لف�صيل������ة مجرد رط�ن������ة �أعجمية ال ين�له 

منه������� �صوى �لتلم������ظ به�... كم������� يفعل �أي 

حيو�ن مجتر بملء فمه من علف لذيذ وكل 

خذ �لن��س �إلى مك�رم  �لجه������ود �لتي تبذل الأ

خ������الق في ظ������ل �لت�صلط �ل������ذي ي�صلبهم  �الأ

�ختي�رهم هو ذلك �لجهد �لذي يحرث في 

�لبحر... ويزرع في �لمحيط...!!

�إنَّ طغي�ن �لموؤ�ص�ص�ت وطغي�ن �لمجتمع 

و�لق�نون و�لع�د�ت هو �لعنو�ن �ل�صخم لكل 

ث�في �لت������ي تقوِّ�س �لمجتمع وتهدم  هذه �الأ

أرك�نه... �

و�لطغي�������ن ي�صل������ب من �ل������روح روحه� 

وطهره������� وب�ص�لته�������... و�لخ������وف ي�ص������ّوه 

ر�دة ويبطل �لقدرة...  �ل�صمير ويعّط������ل �الإ

ف�ل�صمي������ر ه������و ذل������ك �لرقيب ف������ي د�خل 

ذو�تن������� �لذي ي�صل�صل �أعم�ق ذو�تن� عندم� 

ي�صتهوين� �ل�ص������ر وتقودن� �لرذيلة... فح�جة 

�ل�صرير �إلى �ل�صمير ترجح ح�جة �لخير... 

وفي هذ� �لمنحى يقول ه�دفيلد: )�ل�صمير 

ل�ص�ن �لخير �لمقم������وع( عندم� يكون �ل�صر 

ه������و �لم�صيطر وهو �ل�ص�ئ������د...؟ ف�ل�صمير 

لي�س جزء�ً من تركيبن� �لع�صوي لي�س قطعة 

لحم �أو م�صغة دم بل ه������و وظيفة ك�لغو�ية 

�صو�ء ب�صو�ء وهو بهذه �لمث�بة يحي� ب�لمر�ن 

�لم�صتم������ر ف�������إذ� �أخلد �إلى �ل�صك������ون تحلّل 

وم�ت...!!!
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)ني������رون( وّلى �لملك بكى ب������ك�ًء مر�ً �إذ 

ج�������وؤوه ب�أمر �إعد�م �أح������د �لذين ي�صتحقون 

ع������د�م كي يمه������ره بتوقيع������ه... �أجل...!  �الإ

بكى و�ص�������ح )ليتني م������� تعلم������ت �لكت�بة( 

و�لف�ص�������د مزرعة للرذيل������ة... يعطل وظيفة 

نذ�ر  �ل�صمير... و�ل�صمير ذل������ك جر�س �الإ

�لذي ال يك������ف عن �لقرع موقظ�ً �تج�ه�تن� 

ر�دة هي ك�ل�صمير  �لخي������رة �لنبيل������ة... و�الإ

لي�صت جزء�ً من ج�صدن� �لحي �أو ع�صو�ً من 

�أع�ص�ئه بل هي وظيفٌة تنمو ب�لمر�ن وتعي�س 

ر�دة وظيفة  ب�لعم������ل... يقول ه�دفيل������د: �الإ

�لذ�ت وه������ي تتم��ص������ك ب�لعم������ل و�لمر�ن 

وتلتحم بع�صه� ببع�س حين يكون له� ن�ص�ط 

ع�م مثل �لك�ئن�ت �لحية تم�م�ً.

نجلَّه������م...  �أن  يج������ب  عظم�ءن�������  �إنَّ 

�إنن������� نتذّوق �لعظم������ة و�صج�ي�ه������� �لد�فئة 

فذ�ذ �لذين �أنجبتهم  �لم�صرق������ة... هوؤالء �الأ

ن�ص�ني������ة... ه������وؤالء �لذي������ن تتمّثل فيهم  �الإ

�لقدوة �ل�ص�لح������ة... ف�لعظيم �لذي نعنيه 

بكلم������ة عظيم لي�س هو �ص�ح������ب �لمن�صب 

أو �لم�ل �لوفير  أو �لج�ه �لعري�س � �لرفيع... �

�إنَّ عظيم�ً و�حد�ً من هذ� �لطر�ز يفعل في 

�أمة م� تفعله ع�صر ج�مع�ت... عندم� فرغ 

م�وت�صي تونغ من ق������ر�ءة كت�ب عن بطر�س 

كبر وو��صنطن ولنكول������ن ورو�صو... وتوم  �الأ

بَيَّن وق�ل: �إنَّ �ل�صين في ح�جة لمثل هوؤالء 

ن...  ف������ت على �لطري������ق �الآ �لعظم�������ء وتعرَّ

وروى �أحد رف�ق م�وت�صي تونغ عنه ب�أنه د�ئم 

خرين بينم� ال يهتم بنف�صه...  �الهتم�������م ب�الآ

ر�س وي�أكل من طع�من�  �إنه ين�م معن� على �الأ

نحن �لجن������ود ويعطين� م� يه������دى �إليه من 

آخ������ر معركة خ�صن�ه�  ثي�������ب و�أحذية وفي �

ر�س يطلق �لن�ر  أيته منبطح�ً على �الأ معه ر�

من بندقيته...

ويت�ب������ع قوله كنُت ت�ئه�������ً وت�فه�ً وتحت 

أ�صي������ر �أم�م  ظالل������ه �أ�صبح������ُت �إن�ص�ن�������ً... �

�إنَّ  ب�أ�صو�ئ������ه...(  و�أهت������دي  �صي�ئ������ه... 

�لمتملقين يتظ�هرون ب�لف�صيلة... وال يلبث 

�أن يتح������ول �إلى قطب عظيم م������ن �أقط�ب 

فك... ولقد �صدق نهرو ق�ئاًل:  �ل�صالل و�الإ

�ال�صتبد�د و�لنف�ق و�لمر�وغة مف�صدة مطلقة 

ر�دة... للروح و�الأخالق... و�ل�صمير و�الإ

ق������د يب������دو �لمجتم������ع مري�ص�������ً مر�ص�ً 

ر �لك�ص������ف �لطبي �لو�عي  ع�صوي�ً... ويقدِّ

أن������ه لي�������س مر�ص�������ً ع�صوي�ً بل ه������و مر�ٌس  �

نف�صي... لقد تحّول �ال�صطر�ب �النفع�لي 

�إلى ��صطر�ب ج�صم�ني فك�نت �آالم معدته 

ومف��صل������ه... وكذلك ت�صيع ف������ي �لمجتمع 

أكثر  �أمر��س خلقية ال تك������ون في حقيقته� �

من ��صطر�ب �نفع�لي وقلق ج�ثم يت�صلالن 

في كي�������ن �لجم�عة فيدم������ر�ن �صكينته�... 

وينتزع�������ن �لثق������ة م������ن وج������د�ن �لجم�عة 
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على ه������ذ� �لنحو... فيتيّم������م وجهه� �صطر 

�ص�ع�������ت �لملفقة و�ل������ر�أي �لع�م �لك�ذب  �الإ

وتعي�������س في �أخطبوط ه������ذه �لع�دة �ل�صرية 

�لت������ي تنه�س ع�فية عقله� وع�فية عو�طفه� 

من حيث ال تدري... ف�لمجتمع�ت �لو�جفة 

�لم�صطنعة  ك�ذي������ب  ب�الأ تت�صلى  �لمري�ص������ة 

مل، وت�صيف �إليه�  وتلتم�س منه� �لعز�ء و�الأ

�لكثير من خز�ئن غيظه� �لموهوب فيتخّدر 

ثمة... ذ�ت  �ص�ع�ت �الآ �لمجتمع بمكروب �الإ

�لق�صور �لي�ب�صة �لق�بلة لال�صتع�ل و�النت�ص�ر 

�ل�صري������ع وف������ي �لحي�������ة �لح������رة �لطليق������ة 

�ص�ع�ت ف������ور ميالده�... ويتفرغ  تموت �الإ

�لمجتمع ويخلو له �ل�صبيل في روؤى �لعظمة 

و�لجم�������ل... و�لحي�������ة �لعقلي������ة �لرفيع������ة 

�لن��صج������ة �لتي تثمر �لمك��صب �الجتم�عية 

و�لخلقي������ة و�القت�ص�دي������ة... و�ل�صي��صية... 

و�لموؤ�ص�ص�تية...

� �لمجتمع �لعفن فيفكر تفكير�ً عفن�ً  مَّ
أ �

نه تع�قب على  ويعي�س د�خل تق�ليد عفنة الأ

حكمه وحي�ته و�أر�صه طغ�ةٌ لم يتيحو� لعقله 

فر�صة �لتب�صر و�لت�ألق منذ قدم �لزم�ن... 

ب������ل �صحن������وه �صحن�������ً معتم�������ً ب�صعوذ�ته������م 

وعنجهي�تهم �لم�صللة...

كويني: �إنه لم� ك�ن كل من  يقول توم� �الأ

يم�ن هبة م������ن هب�ت �هلل فهم�  �لعق������ل و�الإ

ب�ل�ص������رورة متو�فق�ن... �أج������ل �إنه �صحيح 

عندم� يذهب عقلك ف������ي �إج�زة يرفع �هلل 

عنك جميع �لتك�ليف و�لم�صوؤولية... ف�لعقل 

�صرة  هو �لركن �لركي������ن في حي�ة �لفرد و�الأ

و�لمجتمع...

وذل������ك �أن �لعقل �لذكي �ل�ص�������رم ين�أى 

كل  ب�أ�صح�به عن دو�عي �لعلة من تخمة في �الأ

و�إفر�ط في �ل�صه������ر، و��صت�صالم لل�صهوة... 

�صهوة �لنف�������س، و�صهوة �لج�صد... وهو بهذ� 

ي������وؤدي دور�ً وق�ئي�ً يتح��ص������ى به �لكثير من 

�أمر��س �لج�صم... وي�صتطيع �لعقل �لب�صير 

�أن يع�ل������ج �أمر��س �لمجتم������ع �لخلقية عند 

أّول ظهوره������� قبل �أن ت�صتفحل... ف�لمر�س  �

أ رغبًة ثم ي�صير �صلوك�ً... ثم يكون ع�دة  يبد�

دم�ن �ل�ص�غط في�صير مر�ص�ً  ثم يعقبه� �الإ

خلقي�ً مقيم�ً... وهكذ� يو�جه �لعقل فر�ص�ً 

كثي������رة ي�صتطيع به� �أن ينق������ذ �ل�صحية من 

�صوء �لم�صير... ل�صت �أعني ب�لعقل �أن تكون 

أديب�ً  أو � فيل�صوف�ً �أو مخترع�������ً �أو مفكر�ً... �

كبي������ر�ً �إنم� �أعني �لعق������ل �لمتزن، و�لذهن 

�لث�بت... �أعني �صكين������ة �لنف�س... و�صكينة 

�لتفكير... و�آفة �لعق������ل في �لتع�صب ذلك 

هو قري������ن �لحكم �لمطل������ق وثمرة �لحنظل 

�لتي تثمره� �صجرت������ه �لملعونة... ذلك �أن 

ول للثق�فة �لحرة...  �لمتع�صب هو �لعدو �الأ

وق�ط������ع �لطريق على ق�فلته������� �لمب�ركة... 

أ �لمتع�ص������ب �ص�حب �لحك������م �لمطلق  يبد�
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متو�صاًل ب�لرغبة فيطلق في نفو�س �لمفكرين 

أنو�ع�ً من  دب�ء و�ل�صع������ر�ء... � و�لكّت�������ب و�الأ

�ل�صهو�ت، يب�صط لهم مو�ئ������د �لج�ه و�لم�ل 

و�ل�صهرة... في�صتجيبون له... �أجل ال يكتبون 

ليفي������دو� مجتمعهم ب������ل يكتب������ون لي�صهرو� 

ويك�صب������و�... فيتحولون فور�ً م������ن قّدي�صين 

أب�ل�صة... فخير م� يهدي �إلى �لف�صيلة  �إل������ى �

�أن تعي�������س �لجم�عة في كنف �لكلمة �لطيبة 

آ�صن  و�ل�ص������ر يدفعك �أن تعي�س ف������ي م�صتنقع �

دب ال يرتفع�ن  للكلمة �لخبيثة... ف�لفكر و�الأ

بنزعة �لتك�ص������ب وال يرفع لو�وؤهم� ب�لهو�س 

�لغوغ�ئ������ي ويروي�ن ب�لثق�ف������ة... ويحلق�ن 

بف�ص�ء �لحرية...

�إنَّ �لطغي�������ن �لو�صولي يرف������ع �أ�صو�ت 

دب  �لت�فهي������ن �لذين يتخذون من �لفكر و�الأ

تج�رة ولهو�ً فيغم�ص������ون �أقالمهم في مد�د 

�للهو �لبهت�ن... بينم� ينزوي �لذين عندهم 

عل������م م������ن �لكت�ب ون������ور م������ن �لحقيقة... 

ع�زفين عن �ل�صه������رة �لتي ثمنه� �لكذب... 

وع������ن �لم�ل �ل������ذي طريق������ه �لت�صليم وعن 

�لر�ح������ة �لتي ثمنه� خي�نة �لمعرفة... فمن 

م������ة و�أخالقه� رب�ط وثيق فمن �أدب  �أدب �الأ

أثين� تع������رف �أخالقه�... ومن �أدب �لروم�ن  �

�أدب �لفرن�صيين  تب�صر �صلوكه������م... وم������ن 

نكليز  و�أخالقه������م و�صيجة... وم������ن �أدب �الإ

و�أخالقهم �صهر ون�صب.

�إنَّ �لدو�ف������ع �لغ�ئية �ل�صريف������ة ت�صتمدُّ 

وجوده� م������ن �لقيم �لف��صل������ة �ل�ص�ئدة في 

�لمجتمع كم������� ي�صتمدُّ �لم�ء م������ن عن��صره 

خ������الق و�لنف�س  �لمكونة ل������ه... وعلم�ء �الأ

نَّ دو�فعن������� مزدوج������ة فهن�������ك 
أ يق������ررون �

ول هو  د�فع�ن: �البتد�ئي و�لغ�ئ������ي... ف�الأ

نه ينبعث من  �لد�ف������ع و�لب�عث �لتلق�ئ������ي الأ

غر�ئزن� وقو�ن������� �لفطرية و�لث�ني ك�صبي... 

ويرى ه�دفيل������د: �أن رج������اًل �صي��صي�ً يخدم 

ول ينبثق من غر�ئزه...  وطنه ف�لد�ف������ع �الأ

يمنح������ه �لق������وة �لمغ�م������رة وح������ّب �لتفوق 

و�لظه������ور و�لمج������د... �أم� �لد�ف������ع �لث�ني 

يدفعه �إل������ى تحقيق مك��صب عظيمة خدمة 

لمجتمع������ه ووطن������ه... و�إنَّ �لن��������س يحبون 

نه �لم�أوى �ل������ذي ي�صون حي�تهم،  وطنهم الأ

وم�ص�لحه������م... و�لع�س �لجميل �لذي ي�صم 

�لذكري�ت �لخو�لي... ف�ل�صالم �الجتم�عي 

�ل������ذي ه������و �لمن�������خ �ل�ص�ل������ح للف�صيلة ال 

يت�أّتى قط لجم�عة يحمل������ون للوطن �صغن�ً 

وحق������د�ً... هل ن�صتطيع �أن نق�رن بين عمر 

ومع�وي������ة... وكذلك �لخليفة �لخ�م�س عمر 

بن عبد �لعزيز �لذي �ص�د في عهده �ل�صالم 

خ�ء و�لف�صيلة ب�أعلى رتبه�...  و�لرخ�ء و�الإ

ي�م �لتي ك�ن  أن������ه �الأ ف�أ�صب������ح عهده ينعت ب�

�لذئب يرعى فيه� مع �ل�ص�������ة..!! قول نبيِّ 

يط�لية )متزيني( �لحب ثم �لحب  �لوحدة �الإ
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ثم �لمزيد من �لحب... �ص�أله يوم�ً )توم��س 

نكليزي ع������ن �صبب دعوته �لعنيفة  كوبر( �الإ

وتو�صله ب�لعن������ف و�لقوة لن�ص�������ل �لطغي�ن 

�لنم�ص�������وي... ف�أج�������ب : كيف نعمل بهدوء 

و�لطغي�������ن �لنم�ص�وي ج�ث������ٌم على �صدورن� 

بجي�ص������ه �لمثلث: �لجو��صي�������س و�ل�صب�ط- 

ورج�ل �ل�صرط������ة... �إن �لطغي�ن ال يتحدى 

أي�ص�ً... ولقد  يم�ن � �لف�صيلة وحده� بل �الإ

أين� كيف �أف�ص������ى ��صطه�د �لبي�س لزنوج  ر�

�أمري������ك� ببع�س ه������وؤالء �لزن������وج �إلى �لكفر 

أبي�������س �لب�ص������رة... بل لقد  ل������ه �إذ� ك�ن � ب�الإ

ذهب بع�صهم وزعيمه������م )م�ركو�س( ينفث 

ف������ي �لق�������رة �ل�ص������ود�ء عقي������دة جديدة... 

يجب علين������� �أن ن�صتبدل به������ذ� �لدين دين�ً 

أ�صود ومالئكته �صود...  جديد�ً يكون �إله������ه �

وخ�طبهم ق�ئاًل: �علم������و� �أن من ور�ء هذ� 

ر��صخ�ً  ديمقر�طي�ً  �لتفوق �لخلقي حكم�������ً 

ي�صبهه ر�صوخ �لجب�������ل... وور�ء ذلك حرية 

تمالأ �صدور �لرج�ل...

�إنه لجدير حق�ً �أن ننظف مجرى �لنهر 

من جدي������د... وتحرير �لف������رد من �لخوف 

و�لفزع و�لج������وع... و�لقهر و�أن نتهي�أ لمن�خ 

�لحو�ر و�لمح�ورة... لخلق مجتمع متحرر 

 
ّ
حق�������د... مجتمع �أخالق������ي مدني م������ن �الأ

متط������ور يتح������دى �لمتحدي�������ت... ويك�صف 

�صبيل �لخال�������س... يقول �لفيل�صوف جويو: 

)في�ٌس ف������ي �لحي�ة يري������د �أن ينفق وهو ال 

ي�أتي عن �إكر�ه �أو �صغط خ�رجي �إنُه لتعبير 

عن قوة ط�فحة تظهر �إلى �لخ�رج في حب 

وغيرية...( فمن خ������الل �لت�صل�صل لغزو�ت 

وكل غ�������ز يجيئن� ح�ماًل تق�ليده و�صلوكه... 

أو نذوب  و�لغ������زو لم يكن و�حد�ً يذوب فين� �

فيه بل متكرر�ً ومتع�قب�������ً ك�ن كليل �ل�صت�ء 

ب�������رد�ً . فال نك�د نفيق م������ن ��صتعم�ر حتى 

ين�لن� ��صتعم�������ر غيره... وال نودع غ�زي�ً �إال 

على قرع طبول غ�ٍز جديد...!!!

أكثر �ص������ر�وة من  آخ������ر � �إن ��صتعم�������ر�ً �

�ال�صتعم�ر �لر�حل يمثل كل �أرك�ن حي�تن�... 

�إنه ال يحتل �لمد�ئ������ن �إنه يتقم�س �أج�ص�م�ً 

أرو�ح�������ً وي�صي������ر ف������ي دم�ئن������� ووج������د�ن  و�

�لجم�ع������ة... ذلك هو �لتربي������ة عن طريق 

�لقوة... �صو�ء ف������ي ثكن�تن�... ومد�ر�صن�... 

أ�صرن�... وج�مع�تن�... و�

ف������ي �صوي�صر� مثاًل ال يك�دون ي�صتعملون 

أ )هن� في حد�ئقن�  عب�رة ممنوع فحيث تقر�

زه�ر( و�لعب�رة �لمت�ألقة في  ممنوع قطف �الأ

حد�ئق �صوي�صر� )هذه �لزهرة في يدك تكون 

لك وحدك ولكنه� في مك�نه� تكون للجميع( 

كر�ه �لمبتدي�ن في ظو�هر حي�تن�  لز�م و�الإ �الإ

لي�ص� عر�ص�ً ط�رئ�ً... بل عر�ص�ً مزمن�ً لعلة 

غر��س  مزمنة و�آفة البثة مقيمة... وهذه �الأ

تنت�ص������ر ف������ي �لمجتمع في �صلوك������ه وتربيته 
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غر��س ال تمنحن�  وثق�فته وت�صريعه هذه �الأ

ألو�ن ب�هتة ق�تمة...!!..  �أكثر من زخ�رف و�

�أجل...! �إن �صجرة �لحنظل ال تثمر �لكمثرى 

و�لمجتم������ع �ل������ذي تنطلق دو�ع������ي �صلوكه 

كر�ه و�لخوف لي�س �أكثر من  وتربيت������ه من �الإ

�صجرة حنظل مريرة �لثمر و�لظالل... �أجل 

ره�بي ه������و �لهدية �لنف�صية  �إن �ل�صل������وك �الإ

ره�ب للف�صيلة... و�لط�ّمة  �لتي يهديه� �الإ

�لكبرى هو تحول هذ� �ل�صلوك �إلى نهج ع�م 

للمجتمع... فت�صورو�  ك������م يكون �لم�صير 

َوب�الً...!!!... 

ومم� يوؤ�صف �أن �لتطور �لب�هر �لذي �أح�ل 

بر�ج  بيوتن������� من �أكو�خ و�طئة �إلى ق�صور ك�الأ

لم يز�مله تط������ور مم�ثل ف������ي روح م�ص�كنن� 

وبيوتن�������... �إن �لطغ�ة ملّ������ة و�حدة... طغ�ة 

�لموؤ�ص�ص�������ت و�لبيت و�لمجتم������ع كلهم ي�صّد 

بع�صهم �أزر بع�س وه������ذه �لحكمة �ل�صينية 

تك�ص������ف عن ت�ص�منه������� �لعتيد فم������ن �آد�ب 

�ل�صين �لقديم������ة وتع�ليمه� �لمقد�صة يقول: 

مير كن �أمير�ً وي������� عبُد كن عبد�ً(  أيه������� �الأ �(

بيد �أن جمي������ع عظم�ء �ل�صين �لذين �صنعو� 

ن ك�نو�  ت�ريخه� �لجديد و�لذين ي�صنعون �الآ

ولى حطمو� ه������ذه �لحكمة ود��صوه�  من �الأ

ب�أقد�مهم �لب��صلة قد�صه� �ل�صريف....

ول������وال )�صن ب�ت �ص������ن( �أب �ل�صين... 

ولوال م�وت�ص������ي تونج لظلت �ل�صين... قرًى 

�صغيرة يطن �لذب�������ب �ل�ص�ري في خو�ئه� 

فيون فوق �أر�صه�... ويتدحرج �صح�ي� �الأ

�إنَّ هن�������ك ظ�ه������رة �جتم�عي������ة مختلفة 

أزو�ج  في مجتمعن� وهي دف������ع �لفتي�ت �إلى �

أع������رف فت�ة ك�ن������ت ك�لزهرة  اليريدونه������ن �

تق������دم لخطبته������� �صي������ٌخ هرم في مث������ل �صّن 

أنه م������ن ذوي �لج�ه و�لثر�ء ور�أت  أبيه������� بيد � �

أنه� �صتك������ره على مع��صرته و�القتر�ن  �لفت�ة �

به... فه������ددت �أهله� ب�النتح�������ر ولم ي�أبهو� 

له������� وال لتهديده������� وزّف������ت �إل������ى م�صيره� 

أ�صهر  في ليلة ح�لكة �ل�ص������و�د... وبعد �صتة �

طلقت م������ن زوجه� بعد �أن �أعلنت حرب�ً على 

كل حرم�������ت �لحي�������ة �لزوجي������ة.. �إّن معظم 

�لخي�ن�������ت �لزوجية ن�جمة ع������ن هذ� �للون 

كر�ه... �إكر�ه �لفتي�ت على زو�ج  �لب�صع من �الإ

ة وال توقير�....  ال يردن������ه وال يحملن له مودَّ

وهذ� �لحكم ال ن�صدره عفو �لحديث ولكنه 

مثلة...  أثمرته �ل�صو�ه������د و�الأ �صورة يقي������ن �

أبن�ئن�  �إنن������� بق�نون �لغ�بة �لذي ن�صتعمله مع �

أنف�صهم ب�ل�صر�ع �لذي ال  وبن�تن� نمالأ بو�طن �

أبد�ً... و�ل�صر�ع �لد�خلي في  يك�د يف�رقهم �

أد�ء �لو�جب ثمَّ  �لنف�س ي�صعف �لقدرة على �

يال�صيه� ويهيئ �لمجتمع لحريق ال يبقي وال 

يذر... �إنَّ روح �ل�صيطرة �ل�صخ�صية ت�صيع في 

موؤ�ص�ص�تن� ومد�ر�صن� وج�مع�تن� �صيوع�ً يدعو 

م بو�عثه� ووقف �متد�ده�... لوجوب تفهُّ
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�إنَّ روح �لت�صري������ع و�لجز�ء عندن� تعتمد 

عل������ى �لق�ن������ون كعقوبة ال ع������الج... و�لبلد 

�صر�ف فيحل بق�نون  �لذي ي�صتمرئ هذ� �الإ

ويحرم بق�ن������ون ال يلبث �أن ي�صير ك�لمدينة 

�لتي �أهلكه� �ل�صك������وت... )�أميكلي( �إحدى 

م������دن �ليون�������ن �لقديمة وك�ن������ت تزعجه� 

�صبرطيين له�  �ص�ع�ت عن ق������رب غزو �الإ �الإ

ف�ص������در ق�نون �صديد يحرم على �أهله� ذكر 

أ�صبرطة وبعد حين  أو غ������زو � أ�صبرطة � كلمة �

�صبرطيون �لغ������ز�ة فلم يجروؤ �أحد  و�صل �الإ

على �إنذ�ر قومه ودخلو� �لمدينة و�حتلوه� 

فو�صفت ف������ي �لت�ريخ ب�أنه������� �لمدينة �لتي 

�أهلكه� �ل�صك������وت...!!! و�ل�صوؤ�ل �لالهث... 

هل ن�صتطيع �أن نك�فح رذ�ئل �لنف�ق و�لخنوع 

و�لكذب بق�نون؟ و�إذ� ك�ن �لق�نون هو �لن�س 

�لذي يت�صمن �لجز�ء و�لعق�ب...؟

ذل������ك �لت�صريع... ه������و �لق�نون، �لن�س، 

أد�ة، و�الثن�������ن ي�صبه�ن حجري  � و�ل�صج������ن 

�لرحى يطحن�ن في بالهة وق�صوة كثير�ً من 

�حتم�الت �لهد�ية و�لف�صيلة و�لخير... �إنَّ 

�ل�صجن يجب �أن يتحول من عق�ب �إلى عالج، 

أد�ة تعذيب �إل������ى و�صيلة تهذيب... �إنَّ  ومن �

ب...  ت و�لتع�صُّ آف�تن� �الجتم�عية �لتزمُّ من �

و�لنف�ق �الجتم�ع������ي �لذي ي�صد عن طلب 

�لحق ون�ص������د �لكم�������ل... فم�������ذ� ينفع �أن 

ت�صل������ي وت�صوم �إذ� كن������ت توؤثر �لجبن على 

نفة و�لمد�هنة  �ل�صج�عة... و�لهو�ن على �الأ

على �ل�صر�حة... وت�������أكل �لحر�م وترت�صي 

م������ن �أجل مطمع ف�ٍن وغر�س ز�ئل وتتح�يل 

على �لحق...!

�لو�ج������ب كم� يقول جوي������و لي�س �صعور�ً 

ن ذل������ك يوحي �إلى  أو ب�صغط الأ ب�ص������رورة �

�ل�صعور ب�الحتر�م �لعميق... ويقول م�كولي: 

�إن خير عمل يفعله �لمرء ب�ختي�ره �لحر... 

وف������ي خلوته... ولن يطلع على �صّره �أحد... 

�لو�جب �لذي تمليه �صرور�ت ع�دلة تتمثل 

م������ة و�لجم�ع������ة ومن ثم  فيه������� م�ص�لح �الأ

يكون و�جب�ً �أخالقي�ً نبياًل... ال ذلك �لذي 

أو تق�ليد مجتمع  تمليه مخ�وف طغي�ن ب�ٍغ �

متخلف...

في كت�ب )�الأخالق بال �إلز�م وال جز�ء( 

يحدثن� �لموؤلف عن طفلة فرن�صية �أعطته� 

أمه������� قر�ص�ً لت�صتري �صيئ�������ً للمنزل و�إذ هي  �

تعبر �لطريق ده�صته� �صي�رة �ألقت به� على 

ر�������س و�أ�ص�بته� بج������روح و�أُغمى عليه�  �الأ

أنه� ظل������ت ق�ب�صًة عل������ى �لقر�س في  غي������ر �

حركة ع�صبية عنيدة ولم� �أف�قت وجر�حه� 

تنزف... وجدت �أمه� �أم�مه� ففتحت يده� 

�لمقبو�صة، وب�صطته� �إلى �أمه� تن�وله� �لقر�س 

ق�ئلة: قر�صك ي� �أمي... لم �أ�صيعه... يقول 

جويو: معلق�ً على ه������ذه �لو�قعة �لر�ئعة... 

لقد ك�نت �لحي�ة عند �لطفلة �أدنى قيمة من 
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أُوؤتمنت عليه... فرحلتن� �إلى  �لقر�س �لذي �

أ من �إيم�نن� ب�لو�جب  ن�ص�ني تبد� �لكم�ل �الإ

و�عتم�دن� عليه.

�إنَّ �إن�ص�������ن هذ� �لع�صر �إن�ص�ن جديد... 

خ�لق قيم ور�ئد ح�ص�رة... وهو �إذ يرف�س 

�أن يك������ون �متد�د�ً �أفقي�ً ل�صلطة ب�ٍغ يريد �أن 

أ�صي�ً �ص�ع������د�ً... ولم يعد  يكون �مت������د�د�ً ر�

هدفه في �لحي�ة �أن يفل�صفه� بل �أن يحي�ه� 

فت�أمل������و� قول عمر بن عبد �لعزيز من خير 

ر�س ف������وق ظهره� فهم�ً  �لذي������ن حملتهم �الأ

أن������� �ص�ئر �إليه  وزه������د�ً وعلم�ً... �جعل م� �

أن� مدبر عنه.  مم� �
َّ
�أحب �إلي

مام  مــــام... ��الأ فــــد�الب �لحيــــاة �إلى �الأ

يعني �لتقدم ��لمدنية... 

أنف�صن� قوم�������ً م�رقين �إذ� لم  هل ن������رى �

قدمون  آب�وؤن� �الأ ن�أكل في �لجف�ن �لتي ك�ن �

ي�أكل������ون فيه�؟ �إّن كثير�ً م������ن تق�ليدن� �لتي 

تحولت �إلى �أخالق ت�صبه هذه �لجف�ن �لتي 

وّلى زم�نه������� وذهب... لي�س من �ل�ص�لح �أن 

تتخل������ى �أمة عن تق�ليده� ب������ل �إن �لتق�ليد 

�ص������رورة من �ص������رور�ت �لتق������دم و�لمدنية 

�ص������ر�ف و�لتقدي�س له�...  ولكن ال يجوز �الإ

منذ �أمٍد بعيد وتحت عنو�ن: م�تت �لخر�فة 

أت�ص�ءل كيف ن�مت  تحي� �لحقيقة... كتبُت �

جم�هيرن������� ف������ي زحمة �لحي�������ة وكيف ز�غ 

نه�ه�؟!! وكيف وق������ف نموه� دهر�ً طوياًل، 

وتعطلت ملك�ته�������... وكيف �ألقت ع�ص�ه�، 

أن�خت كبري�ءه� حت������ى �ص�مه� كل مفل�س،  و�

وحت������ى ت�صّنمت ظهوره� �لغرب�ن؟! م� �لذي 

أ�صل�������س قي�ده������� و�أحن������ى ظهره������� للهو�ن  �

و�لخذالن؟ ولم�ذ� جعل������ت �صع�ره� ح�صبي 

وجمي������ع م������� حوله� وم������ن حوله������� يطلبون 

�لمزيد؟!

�إن �لحقيقة تف�صح عن �أعم�قه� وتقول: 

ل������م يبق من تلك������م �لح�ص�������ر�ت �صوى �لتي 

ق�م������ت على �حت������ر�م �لحي�������ة و��صت�صر�ف 

حق�ئقه� �لنّيرة ...

ومن هن������� ي�صوقن������� �لقدر �إل������ى حرية 

ر�دة و�الختي�������ر... وه������ذ� ه������و �لق������در  �الإ

�الأخالقي... علين� �أن ن�صطب على �لتع�صب 

�لقبل������ي و�لنف�ص������ي و�ل�صي��صي و�الجتم�عي 

و�القت�ص�������دي... ذلك �لذي ي�صلب �صح�ي�ه 

ن�ص�نية و�أزك�ه�... ي�صلبهم  �أجّل �لف�ص�ئل �الإ

م�نة  ف�صيلة �ل�ص������دق و�لثقة ب�لنف�������س و�الأ

و�لت�ص�مح و�لحب و�لعدل و�لرحمة... ولقد 

�صدق )فون ب�بن( حين ق�ل في مذكر�ته �لتي 

ن�صره� في �أعق�ب �لحرب �لع�لمية �لث�نية: 

لم�������ن لم تهزمهم �لق������و�ت �لم�صلحة  �إن �الأ

في مي�دين �لح������رب بقدر م� هزمتهم قوى 

أنف�صهم  �لظالم �لتي ه�جمتهم م������ن د�خل �

على(... �إن  ن������� �الأ و�لت������ي هي �لتع�صب )�الأ

آنن������� �لمكنون يلزمن� بو�جب�������ت عب�دية  قر�
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يمنح لن� فر�صة �لت�أمل و�ال�صت�صر�ف وي�صل 

�إر�دتن� �لو�هنة ب�أ�صب�������ب �لقوة و�لتفوق... 

وي�ص������رف قلوبن� ع������ن �لت�صب������ث ب�لم��صي 

�لكئي������ب �لذي فقد �عتب�������ره ومو�صوعه... 

فهو �إذن ال ي�صي������ق ب�لمدنية �لر�صيدة �لتي 

ت�صتطي������ع �أن تلع������ب دور�ً ن�فع�ً في م�ص�كلن� 

�ل�صلوكية �لحي�تية لنرتفع �إلى م�صتوى �لدورة 

من دور�ت �لتط������ور �لحلزوني �ل�ص�عد... 

وحركة �لت�ريخ تقت�صي �إن�ص�ء �أو�ص�ع تتفق 

وح�ج�ت �لع�صر فلننطلق �صوبه� في �صوٍق 

الهب كم� يفعل فر�س �لره�ن عندم� ي�ص�رف 

ر�س فتمالأ  �لهدف وتع�صف حو�فره في �الأ

فق رم�������د�ً... �إنه رم�د �لخطو�ت لتع�نق  �الأ

�لن�صر ولي�س ت������ر�ب �لهزيمة و�النك�ص�ر... 

فمن قو�نين �لحي�ة ن�ص�أت قو�نين �الأخالق 

وقو�ني������ن �لحي�ة ال تهبط م������ن �لالحي�ة بل 

تنبع������ث �نبع�ث�������ً تلق�ئي�ً من �لحي�������ة نف�صه� 

ولنعل������م جي������د�ً �أن بربرية �لج�ص������د و�لفكر 

و�لروح �صريبة �لتخل������ف وهوؤالء هم �لذين 

تغ�ص�ه������م غو��صي �لو�صولي������ة، ويجب قطع 

أدب�ره������م، ولننطل������ق نحو تط������ور �أخالقي  �

يم�ن  مدن������ي متط������ور... فلنرف������ع ل������و�ء �الإ

ر�دة  بيمينن� ونم�صي مع عق������ل �لت�ريخ و�الإ

�لحرة ...



�سورية ودورها الريادي في تطوير المو�سيقى العربي

��� أ    �أ    �أيـلــول   2015 �لعـــــدد   624

هذه �لمقالة للر�حل �لكبير �شميم �ل�شريف وجدت �شمن �أور�قه ونن�شرها تحية لروحه �لطاهرة. ❁

�سورية ودورها الريادي
يف تطوير املو�سيقى العربية

ميم ال�شريفشميم ال�شريفشميم ال�شريف ش�ش�

❁

أب������ي خليل القباني  بعيداً عن اإبداعات ا

و�سليم������ان قرداح������ي ويو�س������ف الخياط في 

خير  الم�سرح والم�سرح الغنائي في الربع الأ

ي التي �ساعدت على ازدهار سي التي �ساعدت على ازدهار سي التي �ساعدت على ازدهار  سمن القرن الما�سمن القرن الما�

ر سر سر  سام وم�سام وم� ام وم�سام وم�س س��اد ال�س��اد ال� ��اد ال����اد ال�� �الحركة المو�سيقية في ب����الحركة المو�سيقية في ب���

ف������اإن المبدعين م������ن المو�سيقيين  ف������اوتون�س،  اوتون�س، 
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�لعرب �لعرب �ل�سوريين، وهم �أكثر من �أن ت�ستوعبهم  �

�لدلي������ل، عمل������و� على رفد  فح������ات هذسفح������ات هذسفح������ات هذ� س�س�

بد�عي في  �لحي������اة �لمو�سيقية بعطائه������م �لإ

التالتاأليف �لمو�سيقي و�لتلحين  مجالت �لعلم و�

و�لعزف.

إلقباني قد نزح �إلقباني قد نزح �إلى  أبو خلي������ل � إو�إو�إذ كان �

ر ف������ي تموز-يوليو- عام سر ف������ي تموز-يوليو- عام سر ف������ي تموز-يوليو- عام 1884م نتيجة  سم�سم�

غ������وط سغ������وط سغ������وط �لت������ي مار�سها علي������ه �ل�ستعمار  سلل�سلل�

إلعثماني، فقد �سبق������ه �إلعثماني، فقد �سبق������ه �إلى ذلك في ظروف  �

اكر ساكر ساكر �لحلبي عام )1840م(  سلفن������ان �سلفن������ان � عب سعب سعب � س�س� �أ

حات وفنونها سحات وفنونها سحات وفنونها  سلمو�سلمو� ول سول سول � س�س� �لذي قام بتلقين �أ

�ريين �ريين �لذين  ريين سريين س سلم�سلم� �لفنانين �لفنانين � �روبها لعدد من �روبها لعدد من � روبها لعدد من سروبها لعدد من س سو�سو�

حفظوها و�أورثوها لمن جاء بعدهم. غير �أن 

أنها  لولوؤلء �لفنانين تكمن في � وهمية نزوح ه������وهمية نزوح ه������ �أ

وسوسو� سلذين تعر�سلذين تعر� دلت �سائر �لفنانين �ل�سوريين �

طهاد سطهاد سطهاد �لجتماعي عل������ى �لطريق �لتي  سلال�سلال�

إبون �إبون �إليه  بون �سبون �س س ما ي�س ما ي� يج������ب �أن ي�سلكوها ليحققو�

هدت �سورية هجرة جلسهدت �سورية هجرة جلسهدت �سورية هجرة جّل مبدعيها  سومن هنا �سومن هنا �

�لحياة �لم�سرحية  نعوسنعوسنعو� سلذين �سلذين � من �لفنانين �

������ر وبغ������دس������ر وبغ������دس������ر وبغ������د�د وتون�س  سلمو�سيقي������ة ف������ي م�سلمو�سيقي������ة ف������ي م� و�

و�لمغ������رب. وكان يو�س������ف خي������اط و�سليمان 

أو�ئ������ل �لنازحين من محترفي  قرد�حي من �

اط ساط ساط �لقرد�حي  سن ن�سن ن� إلم�سرحي حتى �إلم�سرحي حتى �إ �لعم������ل �

إلخديوي �إلخديوي �إ�سماعيل �متد �إلى  إبه �إبه �إليه � به �لذي قربه �لذي قرَّ َّلذي قرَّ �

أ�س�س فيها �أول م�سرح غنائي. تون�س �لتي �

كذلك هاجر عدد كبير من �لمو�سيقيين 

�إل������ى م�صر وبغد�د منهم م������ن �أق�م في تلك 

آثر �لعودة ومن  قط�������ر نه�ئي�ً ومنهم م������ن � �الأ

هوؤالء »عمر �لجر�ح، 1853-1921م« �لذي 

آلتي �لق�نون و�لعود،  ك�ن يجيد �لعزف على �

و»ح�ص������ن �ل�ص�ع�تي، 1858-1933م« ع�زف 

�صيل، 1860- �لق�نون �لمعروف، و»�أمين �الأ

أب������و ح������رب، 1836- 1935م« و»عب������د �هلل �

أمه������ر �ص�رب �إيق�������ع ومن ر�ق�صي  1908م« �

�ل�صم�������ح �لمبدعين، و»عبد �ل������رز�ق �لع�س، 

1862-1936م« و»ح�ص������ن �ص��صيط، 1861-

أم�������م �لخديوي توفيق،  1916م« �لذي غنى �

دلبي، 1878- 1917م« و»جميل  و»جميل �الإ

جمع������ة، 1890-1942م« �ل������ذي �ألف فرقة 

مو�صيقية و�فتتح في �لق�هرة �ص�لة ليلية.

�صجع نزوح ه������وؤالء وغيرهم في مرحلة 

الحق������ة، ط�ئف������ة �أخ������رى م������ن �لمو�صيقيين 

أكثر نبوغ�������ً وموهبة وح�صور�ً  و�لمطربي������ن �

وعط�ًء، منهم ع�زف �لكم�ن �ل�صهير »�ص�مي 

أ�ص�س مع محم������د �لق�صبجي  �ل�ص������و�« �لذي �

م  و�لعق�������د �لكبي������ر �أول تخ������ت مو�صيق������ي الأ

كلثوم، وق�م برحل������ة كبيرة �إلى مختلف مدن 

�لمغ������رب �لعربي حتى و�صل �إل������ى مر�ك�س، 

آلة �لكم�������ن �لغربية  وه������و �أول م������ن �أدخ������ل �

�إل������ى تلك �لبالد. و�ل�صي������خ »علي �لدروي�س، 

1884-1952م« �ل������ذي دع�ه �ل�صيخ خزعل، 

كي يوؤ�ص�س ل������ه فرقة مو�صيقية فلبى �لدعوة 
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مع �ل�صيخ »عمر �لبط�������س، 1885-1950م« 

أر�د ع�م  ف�أ�ص�ص������� له �لفرقة �لمو�صيقية �لتي �

1912م، وتوج������ه بعد ذلك بدعوة من �لفن�ن 

»م�صطف������ى ر�ص� بيك« �إلى �لق�هرة في ع�م 

ول  1927م وتع�قد م������ع �إد�رة معهد فوؤ�د �الأ

أ�صه على تدري�������س كت�به �لمو�صيقي  �لذي ير�

آلة �لن�ي، ومن ثم �صدَّ رح�له  وعل������ى تدري�س �

ع�م 1931م �إلى تون�������س بدعوة من �لب�رون 

»دير لينجيه« من �أجل تحقيق �لمخطوط�ت 

ندل�صية، و�ص�رك خالل  �لمو�صيقية �لتر�ثية �الأ

�إق�مت������ه �لتي �متدت زه�������ء �صبع �صنو�ت في 

ول �لذي عقد  موؤتمر �لمو�صيق������� �لعربية �الأ

آذ�ر- م�ر�س ع�م 1932م  ف������ي �لق�هرة ف������ي �

بدعوة خ��صة من �لملك فوؤ�د. ثم �لمو�صيقي 

�لكبير »كميل �ص�مبير 1892-1934م« �لذي 

در�س �لمو�صيق� في �إيط�لي� ورحل �إلى م�صر 

ع�م 1914م.

 وكتب �لم�صرحي نجيب �لريح�ني و�أمين 

عط������� �هلل �صبع�ً وع�صري������ن م�صرحية غن�ئية 

»�أوبريت« خالل �صبع �صنو�ت، هي �لمدة �لتي 

ق�ص�ه� في م�صر قب������ل �أن يعود �إلى �صورية 

ليت�بع ن�ص�طه �لفني فيه�.

وف������ي ع�������م 1914م توج������ه �إل������ى م�صر 

�لمو�صيق�ر �لكبي������ر »توفيق �ل�صب�غ 1892-

�لمو�صيقي������ون  ل������ه  يك������ن  �ل������ذي  1966م« 

خرون  آنذ�ك، و�الآ �لم�صريون �لذين ع�ي�صوه �

�لذي������ن تتلمذو� على موؤلف�ت������ه عزف�ً وت�أليف�ً 

كل �الحت������ر�م، من مثل �لفن�ن �لكبير »عم�ر 

�ل�صريعي« ولك������ن �ل�صب�غ بعد �أن ق�م بت�أدية 

ر�ص�لته �لفنية في �لق�هرة وفي �ل�صود�ن ع�د 

بدوره �إلى �صورية ع�م 1923م.

�أم� �لموؤل������ف �لمو�صيقي وع�زف �لكم�ن 

�ل�صهي������ر »جمي������ل عوي�������س 1890-1948م« 

فق������د لعب دور�ً كبير�ً في �لحي�ة �لمو�صيقية 

�لم�صرية، �إذ يعود �إلي������ه �لف�صل في تدوين 

تر�ث �صديقه �لمو�صيق�ر �لر�حل �صيد دروي�س 

أثن�ء حي�ته وبعد رحيله، كذلك تر�أ�س فرقة  �

محمد عب������د �لوه�������ب �لمو�صيقية وطوره� 

آلتي �لكم�������ن �لجهير »فيولون�صيل«  ب�إدخ�له �

الت  جهر »كونترب��س« وبع�س �الآ و�لكم�ن �الأ

يق�عي������ة �لغربي������ة، وبف�صل������ه دخلت هذه  �الإ

الت فيم� بعد على �لتخت �ل�صرقي، وقد  �الآ

ظ������ل جميل عوي�س يق������ود فرقة محمد عبد 

�لوه�ب لغ�ية ع�م 1935م.

ولى ��صتمرت  بع������د �لحرب �لع�لمي������ة �الأ

هجرة �لمبدعين م������ن �لع�زفين و�لمطربين 

�ل�صوريي������ن �إلى م�ص������ر النفت�حه� على �لفن 

قط�ر �لعربية،  و�لفن�نين �أكثر من �ص�ئ������ر �الأ

أ�صهر  وك�ن������ت �لمطربة »ن�������درة �ل�ص�مي������ة« �

مطربة ز�حمت منيرة �لمهدية وفتحية �أحمد 

على مك�نتهم� �لفنية، و�أول مطربة تظهر في 

أن�صودة  �أول فيلم غن�ئي م�صري ه������و فيلم »�
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�لفوؤ�د« وقد �صبقته� �لمطربة »خيرية �ل�صق�« 

�لتي لح������ن له� ري��������س �ل�صنب�طي، ولحقت 

بهم� بدعوة من �لر�ق�ص������ة �ل�صورية »بديعة 

م�ص�بني« �لمطرب������ة �ل�صورية »م�ري جبر�ن 

ت مر�بع �لق�هرة  1911-1956م« �لت������ي مالأ

لغ�ية ع�م 1935م طرب�������ً وفتنة، حتى �أطلق 

عليه������� �لمعجبون به� ��صم »م�������ري �لف�تنة« 

و»م�ري �لجميلة«.

�أم� »علي�ء �لمنذر« �لت������ي ن�أت ب�أوالده� 

�لثالث������ة ب�التف�ق مع زوجه� �إلى م�صر بعيد�ً 

عن م�صرح �ال�صطر�ب�ت �لم�صتعلة في جبل 

�لع������رب �لتي �صبقت �ن������دالع �لثورة �ل�صورية 

�لكبرى، فقد نبغ م������ن �أوالده� كل من �آم�ل 

طر�س، وهم�  أ�صمه�ن« وفريد �الأ طر�س و»� �الأ

غني�������ن عن �لتعريف بم� قدم�������ه لفن �لغن�ء 

�لعربي.

�صم�������ء �لفنية  تلك ه������ي ط�ئفة م������ن �الأ

�ل�صوري������ة �لت������ي �أبدعت خ�������رج وطنه�، �أم� 

أبدع������و� م������ن �لفن�ني������ن �ل�صوريين  �لذي������ن �

و�أغنو� �لت�ألي������ف �لمو�صيقي و�لغن�ء �لعربي 

فكثر، منهم »�صفيق �صبيب، 1897-1982م« 

و»�ص�لح  وبري، 1885-1952م«  �الأ و»�أحمد 

�لمحّب������ك، 1911-1954م« �ل������ذي مثَّل مع 

زميليه �ل�ص�بقين �صورية في موؤتمر �لمو�صيق� 

�لعربي������ة في �لق�هرة ع�������م 1932م، و�نتزع 

عج�ب ب�أد�ئه لمو�صحة �أبي خليل �لقب�ني  �الإ

»كلم� رمت �رت�ص�ف�« �لتي هزت �أحمد �صوقي 

عم�ق فطلب من �لعالمة محمد كرد  من �الأ

علي �العتن�ء بهذ� �لفن�ن، و»عمر �لبط�س« 

�لذي �أ�ص�������ف على بع�������س مو�صح�ت �صيد 

دروي�س م� ينق�صه� من خ�ن�ت وو�صع ولحن 

/130/ مو�صح������ة تعتبر م������ن �أجمل م� لُحن 

في ه������ذ� �ل�صرب م������ن �لغن�������ء. و»�صالمة 

غو�ن������ي، 1909-1982م« �صيد �لمونولوج  �الأ

�النتق�������دي و�ل�صي��صي و�الجتم�عي، و�أعالم 

آخ������رون ي�صيق �لمج�ل عن ذكرهم في هذه  �

�لعج�لة �لتي �قت�صرن� فيه� قدر �لم�صتط�ع 

أبلو�  على �لرو�د، م������ن دون ورثتهم �ل������ذي �

بدورهم بالًء طيب�������ً بم� قدموه م�صتخدمين 

في ذلك لغة �لع�ص������ر �لمو�صيقية و�لغن�ئية 

�لتي ر�صخه� عم�لق������ة �لمو�صيق� في جميع 

قط�ر �لعربية طو�ل هذ� �لقرن �لذي �صهد  �الأ

مل معقود بعد  نك�صة ق��صية بعد غي�بهم، و�الأ

هذ� على مع�هد �لمو�صيق� �لعربية في بعث 

غنية  �لحي�ة من جديد في �صري�ن ووريد �الأ

�لعربية.
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�شحفي وباحث في علوم �لطير�ن. ❁

متر الطيور«...ومتر الطيور«...وؤمتر الطيور«... و»مو»م
ن�سان إلف احليوان مع الإلف احليوان مع الإ اخر على تاخر على تاآ اأمنوذج اآ

ام �شاالتيشام �شاالتيشام �شاالتي شمحمد ح�شمحمد ح�

❁

ق م������ع الطائ������رة الخفيفة حلق م������ع الطائ������رة الخفيفة حلِّق م������ع الطائ������رة الخفيفة  حلتنطل������ق لتحلتنطل������ق لتُ

حافظ على ينما اتجهت، تحافظ على ينما اتجهت، تُحافظ على  كيفما ط������ارت واأ

رب حت������ى لتبدو ك�سل�سلة  رب حت������ى لتبدو ك�سل�سلة كيله������ا في ال�سرب حت������ى لتبدو ك�سل�سلة كيله������ا في ال�سِّ ِّكيله������ا في ال�سِّ كيله������ا في ال�سسكيله������ا في ال�سس ست�ست�

لة للزاوية الطرفية من الجناح المثلث  لة للزاوية الطرفية من الجناح المثلث كملة للزاوية الطرفية من الجناح المثلث كمِّ ِّكمِّ كممكمُم

للطائرة، واأخيراً تهبط معها عند انتهاء تلك 

�لر�لر�ئعة. �إنها لي�س������ت مخلوقات  �لملحم������ة �

م بها،  م بها، لتحكم بها، لتحكُّ أو �آالت يتم � ائية مجهول������ة �سائية مجهول������ة �سائية مجهول������ة � سف�سف�

أ�سطورية  وال نماذج تمثيلية ف������ي م�سرحية �

إلعلمي... �إلعلمي... �إنها طيور  رباسرباسرباً من �لخي������ال � سو �سو � أ �

يف سيف سيف  سة، تتفاعل مع مربيها، لت�سة، تتفاعل مع مربيها، لت� َّحقيقي������ة حيَّة، تتفاعل مع مربيها، لت�حقيقي������ة حية، تتفاعل مع مربيها، لت�حقيقي������ة حيَّ
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مثاالً مده�شاً على التعاي�ش بين الحيوانات 

والب�شر.

ما هي تلك المخلوق������ات؟ وكيف اأمكن 

ان تعديل فطرة الطيران التي وهبها شان تعديل فطرة الطيران التي وهبها شان تعديل فطرة الطيران التي وهبها  شن�شن� للإ

ه شه شه  شف مع عرو�شف مع عرو� َّ- لتتكيَّف مع عرو�- لتتكيف مع عرو�- لتتكيَّ له������ا اهلل –عزَّ وج������لَّ

االمذهلة؟ وما مدى تاالمذهلة؟ وما مدى تاأثيره������ا عليه؟ لنتابع 

معاً:

تمر الطيور« تمر الطيور«وتمر الطيور«وؤ وعر�ض »موعر�ض »م

تي������ان موليك« شتي������ان موليك« شتي������ان موليك«  ش������ي »كري�ش������ي »كري� ������ي »كري�ش������ي »كري�ش ش الفرن�ش الفرن� ش�������ش�������شَ �������كر�������كرَّ َّكرَّ

عيني������ات القرن شعيني������ات القرن شعيني������ات القرن  ش������ف ت�ش������ف ت� ������ف ت�ش������ف ت�ش شحياته من������ذ منت�شحياته من������ذ منت�

وز البري من نوع  ي لتدريب طيور اشي لتدريب طيور اشي لتدريب طيور االإ شالما�شالما�

»برنقيل« والكركي على �»برنقيل« والكركي على �»برنقيل« والكركي على اأن تعتبره والدها  �ال�ال

 »
)1(

»مايكرواليت�»مايكرواليت�»مايكرواليت �ن تتبع طائرت������ه ال�ن تتبع طائرت������ه ال أ وعل������ى ا

حافظ فيه ماء، في الوقت الذي تحافظ فيه ماء، في الوقت الذي تُحافظ فيه  ماء، في الوقت الذي تشماء، في الوقت الذي تش شل ال�شل ال� لخلخل

ل« الل« اللتيني.  V« على ت�شكيلها ال�شبيه بحرف

انة لتلك الطيور شانة لتلك الطيور شانة لتلك الطيور  شم ح�شم ح� ان�شان�شاأ عام 1996 أ فقد ا

ف������ي بيته الذي ال يت�ش������ارك فيه مع زوجته 

لوالده الثلوالده الثلثة فقط، بل مع مجموعة  »باوال« واأ

فراخ والطيور المنفو�شة الري�ش،  من تلك االأ

ش. ومن������ذ اللحظة الت������ي تفق�ش. ومن������ذ اللحظة الت������ي تفق�ش فيها  ������اش������اش������اً شي�شي� أ ا

ّها، تتجّول تل������ك الطيور في بيته ها، تتجول تل������ك الطيور في بيته ها، تتجّول تل������ك الطيور في بيته  ها، تتجوشها، تتجوش شمن بيو�شمن بيو�

بحرية، حتى اإنها ت�شارك العائلة )الب�شرية( 

حتى في غ������رف نومهم، بحي������ث تنام على 

تهم. وعندما يحين وقت  تهم. وعندما يحين وقت رتهم. وعندما يحين وقت رَّ رشرش ش�ش� أ شر�شر�ش بجانب ا االأ

ب������ر، وتراقب شب������ر، وتراقب شب������ر، وتراقب  شالطيران تنتظ������ر الطيور ب�شالطيران تنتظ������ر الطيور ب�

ز  م������ن خالل عيونه� �ل�صغي������رة �إلى �أن يُجهِّ

قالع،  مربيه������� ط�ئرته وت�صبح ج�ه������زة لالإ

وفي �لوقت �لذي يُ�صغِّل فيه موليك محرك 

ط�ئرته تدرك �لطي������ور �أن �صوت �لمحرك 

ي�صير �إل������ى بدء �النطالق فتم������د �أجنحته� 

ر�������س لتتبع مربيه� في  لترف������رف وتترك �الأ

�ل�صم�������ء وتُحلِّق معه �إلى �رتف�ع )500( متر 

تقريب�ً بحيث تعتبره )مع ط�ئرته( جزء�ً من 

�ِصربه�. وك�ن موليك يعتن������ي ب�لطيور �لتي 

أِجنَّة في بي�صه�، حيث  يربِّيه� منذ �أن ك�نت �

ك�ن يُ�صِمُعه������� �صوت مح������رك ط�ئرته وهي 

د�خل بي�صه� حتى تت�آلف مع ط�ئرته عندم� 

تفق�س، ثم علَّمه� كيف تطير بج�نبه بعد �أن 

خرجت من بيو�صه� ون�صجت.

وقد �صع������ى موليك �إل������ى تحقيق هدف 

��صتثن�ئ������ي فوق �لع�������دة لت�صوي������ر �لطيور 

أثن�ء طير�نه�������، كم� �أخذ يطوف  عن ُقرب �

لفية  ب�إوز�ت������ه حول �لع�ل������م منذ بد�ي������ة �الأ

�ل�ُمذهل������ة،  لتقدي������م عرو�ص������ه  �لجدي������دة 

أنم�������ط هجرته�. ففي  ولدر��ص������ة �لطيور و�

بطولة �لع�ل������م لال�صتعر��ص�ت �لجوية �لتي 

م�ر�تية مطلع  أُقيمت في مدينة »�لعين« �الإ �

م موليك عر�ص�ً فريد�ً من  �لع�م 2005م، قدَّ

نوعه، ُدعي ب�»موؤتم������ر �لطيور«، حيث حلَّق 

بط�ئرت������ه �لم�يكرواليت برفقة �ثنتي ع�صرة 

�إوزة )بو�قع �ص������ت �إوز�ت بج�نب كل جن�ح( 
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أثن�������ء �لطير�ن  ك�نت تتف�ع������ل مع ط�ئرته �

بحي������ث تقلع و تُحلِّق وتهب������ط معه�، لتر�صم 

�ذ �أقل م�  مع�ً �صورة ر�ئع������ة ال�صتعر��س �أخَّ

يُق�ل عنه �إنه �صديد �لروعة.

ت �إحدى  أتمَّ وفي مطلع �لع�������م 2012م �

�لمحط�������ت �لتلفزيوني������ة �ل�صهي������رة �إنت�������ج 

�صل�صلته������� �لوث�ئقي������ة �لجدي������دة »طي������ر�ن 

ر�������س« �لت������ي ��صتغ������رق ت�صويره� ثالث  �الأ

�صنو�ت ون�ص������ف، و�لتي تتحدث عن هجرة 

�لطيور �لجم�عية عبر ق�ر�ت �لع�لم، وذلك 

�ل�ُمتنوِّعة  وت�صكيلت������ه  بموليك  ب�ال�صتع�ن������ة 

بد�عي������ة �ل�ُمبتكرة  من تل������ك �لتقني�������ت �الإ

)�لطيور(!

وهك������ذ� تغيَّرت حي�ة موليك �لذي يعتبر 

�أن تدريب وتربية تلك �لطيور يحمالن مع�ني 

�إن�ص�نية تت�صمن �لعطف عليه� وحفظه� من 

�النقر��������س عبر �إن�ص�ء م�صتعمرة جديدة له� 

�صلي، في �لوقت �لذي  في غي������ر موطنه� �الأ

ربم� ال تعتبر تلك �لطيور موليك �أمه� فقط، 

أي�ص�������ً �أن تلك �لط�ئ������رة رفيقه�  ب������ل تعتبر �

ن�ص�ني �لمتث�ِقل �لطير�ن )مق�رنًة به�(. �الإ

ل ال�سماء« فيلم »ُرحَّ

�ل�صينم������� وحل������م �لطي������ر�ن... مغ�مرة 

ل �ل�صم�ء«  َدت في فيلم »ُرحَّ �صينم�ئي������ة ُج�صِّ

�ل������ذي ر�فق �لطيور �لمه�ج������رة في رحلته� 

�لطويل������ة عب������ر كوكبن������� بحيث ل������م تقترب 

عد�ص�������ت ت�صوير بهذ� �لقدر قّط من طيور 

ُمحلِّق������ة، لمر�قب������ة �لطيور ف������ي ترح�له�، 

ولت�صويره� و�لتحليق معه� في �لوقت نف�صه. 

« لمدة 
)2(

تلك �لطيور ُربِّيت في �ل�»نورم�ندي

أربعة �أعو�م على �أيدي ب�صر �أ�صبحو� �أهله�  �

أينم� ذهبت،  أينم������� �أر�دت و� وحلَّق������و� معه� �

فتركت ت�أثير�ً عليهم.

بََدْت منطقة »بو�روجيه« في �لنورم�ندي 

آٍت من �لخ�رج  خالل تل������ك �لفترة ل�صخ�س �

كمجتمع مج�نين، وع�لم غريب جد�ً ي�صوده 

�له������دوء و�الن�صج�������م، حي������ث تُحلَّ������ق طيور 

�لغرن������وق في �لج������و ثم ي�أتي طف������ل �صغير 

وز في و�صط  لين�ديه�، و ي�صبح �صخ�س مع �الإ

برك������ة بينم� يُطعم �صخ�س �آخر �أفر�خ طيور 

�للقل������ق. ك�ن �أع�ص�ء فريق متطوعي �إعد�د 

�لفيل������م �لفرن�صيين يت�ص�ءلون: هل ب�إمك�نهم 

ب�لفعل �لقي�م بذلك؟ هل ي�صتطيعون �لعي�س 

مع �لطيور؟ هل �صيتمكنون من جعل �لطيور 

تتبعه������م بكل ثقة و�طمئن�������ن؟ وبد� لهم في 

أنه من �لم�صتحيل �بتك�ر ع�لم طيور  �لبد�ية �

يدخل �إليه �إن�ص�ن.

ك�ن لديهم عدد كبير من �أ�صن�ف �لطيور 

وز �لعر�ق������ي و�لبجع و�لغرنوق و�للقلق،  ك�الإ

ل مجتمع�ً �صغير�ً من �لطيور، وب�لت�لي  تُ�صكِّ

�صين ع������ن �لع�لم  �أ�صب������ح �لمتطوع������ون ُمهمَّ
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أربع �صنو�ت. �إن مركز تربية  �لخ�رجي لمدة �

�لطيور في بو�روجيه خدم �لطيور �لمه�جرة 

و�حت�صن كل بيو�س �لطيور �لم�صتقبلية، �أي 

كل �لنجوم �لق�دمة �لتي ك�ن �صيتم ت�صويره� 

في �لفيلم، حيث تو�جدت فيه �أجهزة لفح�س 

�لبيو�س ومت�بع������ة تطوره� �إن ك�نت تجري 

ب�صكل �صحيح �أم ال.

أ  وفي نه�ية فت������رة �لح�ص�نة عندم� تبد�

�لطيور ب�لتحرُّك وت�صبح ن�صطة في �لبيو�س 

يح�ولون �لتو��صل معه������� و�لتكلم معه� كي 

تكون على �ت�ص�ل حميم مع �أع�ص�ء �لفريق، 

ب على �أع�ص�ء �لفريق �أن يكونو�  ولذلك توجَّ

بج�نب �لبيو�س على �لدو�م. فبع�صهم ممن 

يحب �لغن�ء ك�ن يغني له������� كثير�ً كي تعت�د 

على �أ�صو�تهم وهي د�خل بيو�صه�، وبع�صهم 

خر ك�ن يق�س له� ق�ص�ص�ً ويخبره� عن  �الآ

حي�ت������ه ويتكلم معه� ع������ن مو��صيع مختلفة 

�ص������ر�ر �ل�ص�متة«، وبذلك  فهي »موؤتمنة �الأ

أ  تن�ص�أ �لعالق������ة في هذه �لمرحلة حيث يبد�

بوي  �أع�ص�������ء �لفريق ب�ل�صع������ور ب�»�لح�س �الأ

أ �لجنين بنقر �لق�صرة  �لمقبل«. وعندم� يبد�

لثقبه� ي�صغ������ون �إلى �لبي�صة ليتعرفو� عليه 

في جيب �لهو�ء د�خ������ل �لبي�صة، في�صمعو� 

�صيح�������ت منخف�ص������ة �ل�صوت تنب������ئ ببدء 

عالق������ة تو��صل بين �لجني������ن و�لخ�رج. �إن 

�صو�ت جعلت �أحد �أع�ص�ء �لفريق ال  تلك �الأ

جنَّة، ثم بد�أت  أنه �صم������ع �أ�صو�ت �الأ ق � ي�صدِّ

������ة ب�لنقر على ق�ص������ر �لبيو�س.  جنَّ تل������ك �الأ

وعندم������� تفق�س �لبيو�������س تتطلب �العتن�ء 

أ�صم�ك  به� كثير�ً، فمثاًل يتم وزن طع�مه� )�

�صغيرة ط�زجة( ب�لغر�م�ت وبدقة و�إطع�مه� 

نه ال يمكن �إطع�مه� �ل�صمك  �إي�������ه ب�ليد. والأ

م������ع كل م� يعطيه������� �إي�ه �أهله������� عند تقيوؤ 

�ل�صمك �أي مع �لع�ص�رة �لَمِعدية �لتي تحوي 

أنزيم�ت ت�ص�عده� على �له�صم، لذلك ك�نو�  �

يعطونه� حقن�ً فموية تحوي ع�ص�رة �ص�ئلة 

نزيم�ت. مم�ثلة لتعوي�س تلك �الأ

أف������ر�خ �لبج������ع لي�ص������ت جميلة، لكن  �إنَّ �

�أع�ص�ء �لفريق تعلَّق������و� به� على �لرغم من 

ذلك. فه������ي بح�جة �إل������ى �لتالم�س و�لحب 

و�لعطف، في �لوقت �لذي ك�نت توؤثر فيهم 

أنهم  بف�ص������ل حرك�ته������� وند�ء�ته� لدرج������ة �

ك�نو� ال ي�صتطيع������ون مق�ومته� على �لرغم 

من مظهره� غير �لمحبب. وفي مرحلة م� 

أ �لطي������ور ب�لخروج من بيو�صه� �لو�حد  تبد�

خر بمعدل �ثنين في �ليوم، ولم تكن  تل������و �الآ

�إحدى �لمتطوع�ت تعرف كيف تت�صرف مع 

مومة  ذلك �لو�صع؟ وكي������ف ��صتف�ق ح�س �الأ

د�خله�������؟ فتطلَّب ذلك بع�������س �لوقت. كم� 

�أن �لتو�ج������د ب�صكل د�ئم م������ع �لطيور يولِّد 

ن �أفر�خ �لطيور �ل�صغيرة  عالقة تلق�ئية، الأ

تتطلَّب �أمور�ً عدي������دة تقوم �أمه� �لحقيقية 
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ع�دًة بت�أمينه� ف������ي �لبرية، بينم� هن� ت�أخذ 

م. ولكن  �إحدى �لمتطوع�������ت مثاًل مك�ن �الأ

وز �لعر�قي غريبة جد�ً وال يمكن  طي������ور �الإ

أ ه������ي ب�لتقرُّب  ب �إليه������� �إلى �أن تبد� �لتق������رُّ

من �لب�ص������ر )�أع�ص�ء �لفري������ق(. �إن �أول من 

ت�ص�هده �لطي������ور بعد فق�صه� م������ن بي�صه� 

تعتبره �أهله�، وهذ� م������� ح�صل مع �أع�ص�ء 

فري������ق متطوعي �لفيلم ب�ل�صبط. ولكن في 

�لمق�بل ك�ن على �أع�ص�������ء �لفريق �لتقرُّب 

منه������� ب�إطع�مه� و �العتن�ء به�������؛ م� �أوجد 

�إجم�ع�ً لدى �لفري������ق ب�أنهم �أ�صبحو� جزء�ً 

من مجتمع �لطيور ذ�ك. ولدى مر�قبة تلك 

�لطي������ور وجد �أع�ص�ء �لفريق طريقة معينة 

ع�ص�ء  ب على �الأ للت�صرف فيم� بينه�، فتوجَّ

تعلُّ������م ذل������ك، �أي تعلُّ������م كيفي������ة تف�عل فرخ 

خرى �لب�لغة  �لط�ئر �ل�صغير مع �لطيور �الأ

ومح�ولة �لدخ������ول �إلى نظ�م �لتف�عل هذ�، 

أنو�ع  ع�ص�ء �لتخلي عن بع�س � فك�ن على �الأ

�ل�صل������وك �لطبيعية �لب�صري������ة، مثل �لحي�ء 

و�لكذب و�لتوتر، ومح�ولة ��صتع�دة �لن�حية 

�لحيو�ني������ة في د�خلهم لفهم تف�عل �لطيور 

�ت فعله�������، و�لدخ������ول �إلى  وغر�ئزه������� وردَّ

ع�لمه� و�لت�صرُّف ب�لفعل ك�إوز عر�قي مثاًل. 

وهك������ذ� علَّمت �لطيور فري������ق �لمتطوعين 

�ص�ر�ت عندم������� ك�نت ت�صدر  �لتف�ع������ل ب�الإ

�أ�صو�ت�ً لطلب �لطع�م �أحي�ن�ً.

وك�ن �لفري������ق يق������وم بت�صغي������ل �صريط 

ل ل�صوت محرك �لم�يكرواليت  �صوتي ُم�صجَّ

أِجنَّة �لطيور وهي  �صو�تهم كي ت�صمع������ه � والأ

د�خل بي�صه�، وهكذ� ك�ن������ت �لطيور تعت�د 

�صو�ت حتى قبل �أن تفق�س. وبعد  على هذه �الأ

�أن تخ������رج من بي�صه� ك�نو� يقومون بت�صغيل 

مح������رك �لط�ئرة �لحقيق������ي �أم�مه� لتعت�د 

عل������ى �صوته. وبعد �أن تكب������ر قلياًل يقومون 

بت�صيي������ر �لطيور م������ع ط�ئ������رة م�يكرواليت 

غي������ر ق�درة على �لطير�ن )توجد ثقوب في 

أي�ص�ً ولي�س  لة � �صر�عه�( لتثق �لطيور بتلك �الآ

ب�لفري������ق �لب�صري فق������ط، ولمح�ولة �صحب 

لفة �لذي منحته �لطيور للفريق  �ل�صعور ب�الأ

أي�ص�ً. ثم يق������وم �أع�ص�ء �لفريق  لة � �إل������ى �الآ

بتعليم �لطيور �لي�فعة �لطير�ن عبر رك�صهم 

أيديهم مثل فرد �لطيور  معه� وتمثيل ف������رد �

جنحته�، �أو عبر �ل�صب�حة معه� في بحيرة  الأ

�صغيرة ومن�د�ته� للح�ق بهم. وفي �لمرحلة 

�لت�لية يقومون بتدري������ب �لطيور �لن��صجة 

أثن�ء  عل������ى ت�أدية قفز�ت �صغي������رة في �لجو �

عدوه� مع �لط�ئ������رة �لم�صرعة غير �لق�بلة 

بون �لطيور �لب�لغة  للطير�ن. كم� ك�نو� يدرِّ

قبل �لطي������ر�ن معه� على �أن تطير برفقتهم 

أو  بينم������� هم يركب������ون زورق�ً ف������ي �لبحيرة �

در�ج������ة ن�رية عل������ى طريق ريف������ي �أو حتى 

�صي�رة �ص�حن������ة �صغيرة. وفي �لنه�ية، تُحلِّق 
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�لطي������ور مع ط�ئ������رة ق�بلة للطي������ر�ن فعاًل. 

وك�ن �أع�ص�������ء �لفريق في كل تلك �لمر�حل 

ي�صدرون �أ�صو�ت�ً م������ن �أفو�ههم ت�صبه نعيق 

أو يطلقون �أ�صو�ت�������ً عبر مز�مير  �لطي������ور �

ر�ص�د �لطيور عبر �صم�عه� تلك   الإ
)3(

خ��صة

�ص������و�ت �لتي �عت�دت عليه�������... وهكذ�  �الأ

�أخذت �لطيور ب�لتحليق مع �لفريق.

حي�������ن عند �لهبوط بعد  وفي بع�س �الأ

نه�ية �لجولة في �ل�صم�ء تظل �لطيور تدور 

حول �لط�ئ������رة و�لطي�ر، وك�أنه������� تت�ص�ءل: 

لم�ذ� ال تت�بع �لطي������ر�ن معن�؟ فهي لديه� 

�لقدرة عل������ى �لطير�ن ببر�ع������ة و�النتق�ل 

من م������ك�ن �إلى �آخر ول������و ك�ن بعيد�ً، وهو 

م������ر غير �لمتو�فر ل������دى �لب�صر و�آالتهم  �الأ

ب�صب������ب �لوق������ت �لق�صير �ل������ذي ت�صتطيع 

�لم�يكرواليت �لتحليق خالله نظر�ً لكمية 

�لوقود �لمح������دودة �لمتو�ف������رة في خز�ن 

وقوده�������. وك�ن �عتق�������د �أع�ص�������ء �لفريق 

ب�أنهم هم من علَّم تلك �لطيور �لتحليق لي�س 

ن �لطيور  �صحيح�ً م������ن �لن�حية �لفعلية، الأ

تتعل������م �لطير�ن لوحده������� بغريزته�، ولكن 

�لفريق علَّمه� �لتحلي������ق من ن�حية معينة؛ 

�أي من ن�حية طير�نه������� مع �لفريق بحيث 

تُقل������ع معه������م وتُحلِّق معهم وتُح������طُّ معهم. 

وعل������ى �لرغم من ذلك ال يمكن للب�صر فهم 

أثن�ء تحليقه�. م� تفكر به تلك �لطيور �

�إنَّ عملية �صنع �لفيلم هي عملية مختلفة 

تم�م�ً عن عملية تربية �لطيور و�لعي�س معه�. 

ل  وبغر�س ت�صوير بع�س لقط�ت �لفيلم تجوَّ

�لفري������ق مع �لطيور في بع�س �أنح�ء �لع�لم، 

وك�ن �ل�صفر معه� وو�صعه� لت�صتقر في �أحد 

�لبلد�ن ب�صكل موؤقت بمث�بة عمل �ص�ق جد�ً 

نه ك�ن يجب �صرح و�إي�ص�ح �أمور عدة للن��س  الأ

هن�������ك، مثل �أن تلك �لطي������ور لي�صت مجرد 

أ�صي�ء لت�صوي������ر �لفيلم ثم يتم رميه� ج�نب�ً،  �

و�إنم� يجب �العتن�ء به� كثير�ً. و�أدركت بع�س 

خرى �لتي عمل معه� �لفريق في  �لف������رق �الأ

تلك �لبلد�ن تلك �لحقيقة. وقد ك�ن �إر�ص�ل 

طيور �لبجع من �لنورم�ن������دي �إلى �أفريقي� 

د�ري ك�ن على  عماًل �ص�ق�ً، فعلى �ل�صعيد �الإ

�لفري������ق تقديم طلب�ت كثيرة للح�صول على 

ذون�������ت و�ل�صه�د�ت �ل�صحية وفحو�ص�ت  �الأ

طب�ء �لبيطريي������ن، وعلى �ل�صعيد �لفني  �الأ

ك�ن يجب و�صع �لطيور في �صن�ديق خ��صة 

وت�أمي������ن طع�مه� وو�ص�ئ������ل �لعن�ية به� عند 

نقله� بط�ئ������رة �ل�صحن، ف�ص������اًل عن �لنقل 

و�لمعد�ت  �لخفيفة  للط�ئ������ر�ت  �للوج�صتي 

�لالزم������ة. وللُمف�رق������ة ف�إن بع�������س بيو�س 

�لبج������ع ك�ن قد تمَّ �إح�ص�ره������� �إلى �لمركز 

ن و�ص�ئل �لتربية �لمتو�فرة  من �ل�صنغ�������ل الأ

في �لنورم�ن������دي غير متو�فرة في �ل�صنغ�ل 

و�أفريقي�������، وعندم� �أ�صبح������ت طيور�ً ب�لغة 
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أُعيدت �إلى هن�ك بغر�������س �لت�صوير. وقد  �

تف�ج�أ بع�س موظفي �لجم�رك في �ل�صنغ�ل 

بوج������ود طيور قريب������ة �إلى ه������ذ� �لحد من 

�لب�صر، كم������� �إن �ل�صنغ�ليين ع�مًة يعتبرون 

طي������ور �لبجع طي������ور�ً �صحري������ة، فكيف �إذ� 

ك�نت تلك �لطيور تتكلم مع �لب�صر وتتف�هم 

أنه م������� �إن ت�صبح  معهم؟ والح������ظ �لفريق �

�لطي������ور في �أفريقي� حت������ى ت�صعر ب�أنه� في 

�أوك�ره�������، حيث تف�علت م������ع طيور �لبجع 

خرى �لموجودة هن�ك، لدرجة �أن  �لبرية �الأ

بع�س طيور �لفيل������م ك�ن يذهب مع �لطيور 

أي�م ثم يعود.  أو �لتز�وج لعدة � �لبرية للرفقة �

وعندم� �ختفت �إحدى �إن�������ث طيور �لبجع 

أي�م �ن�صغل  �لم�ص�رك������ة في �لفيلم لخم�ص������ة �

أنهم �أذ�عو� ند�ًء عبر  �لفريق عليه� لدرجة �

ذ�عة �ل�صنغ�لية، ولم يهن�أ لهم ب�ل �إلى �أن  �الإ

تمكنو� من �لعثور عليه������� و ذلك بم�ص�عدة 

�صخ��س �لمحليي������ن، حيث عثرو�  بع�س �الأ

عليه������� م�أ�صورًة عند �أحد �ل�صي�دين تمهيد�ً 

أي�������م وفق�ً لطقو�س دينية.  كله� بعد عدة � الأ

فت على  وك�ن �للق�ء معه� مذهاًل بحيث تعرَّ

مت لهم ��صتعر��ص�ً  �أع�ص�ء �لفريق فور�ً وقدَّ

وز  �حتف�لي�������ً. وعندم� ذه������ب �لفريق مع �الإ

�لعر�قي �إلى فيتن�������م بق�صد ت�صوير �لفيلم 

ع�نى �لفريق و�لطيور من �لجو �لح�ر ومن 

للبلد، فطيور  �لو�قع �القت�ص�دي �ل�صعيف 

وز �ل�صخم������ة مثَّلت في نظر �لفيتن�ميين  �الإ

وليم������ة كبي������رة عل������ى م�ئدتهم مث������ل دج�ج 

�لطع�م. وهن�ك عندم������� ��صطدمت �إحدى 

وز بخطوط �لكهرب�ء ونََفَقْت، ت�أثر  �إن�������ث �الإ

أنهم بكو�  �أع�ص�������ء �لفري������ق ب�صدة لدرج������ة �

رو� له� كفن�ً و �أق�مو� �حتف�الت  عليه� و ح�صَّ

�صوفية ث������م �أحرقوه� ودفنوه�، فهم فقدو� 

أو »فرد�ً من �أفر�د  عن�صر�ً من مجموعتهم �

�لع�ئلة«.

�إنَّ �لعي�������س م������ع �لطيور جع������ل �أع�ص�ء 

آخ������ر، بقدر  �لفري������ق يُحلِّق������ون �إل������ى ع�لم �

تحليقهم م������ع طيورهم ف������ي �ل�صم�ء. فقد 

منح ذل������ك �لتع�ي�س �أع�ص�������ء �لفريق وجهة 

نظر �أخرى في �لحي�������ة عنو�نه� �لب�ص�طة؛ 

ب�ص�ط������ة �لم�ص�ع������ر وب�ص�ط������ة �لعي�س، وال 

يمكن �لح�ص������ول على وجهة �لنظر هذه �إال 

عبر توطي������د �ل�صلة مع تل������ك �لحيو�ن�ت، 

وب�لت�لي �النف�ص�ل ب�صكل موؤقت عن �لو�قع 

�لحقيقي، �لذي ق������د ي�صبب �صعوبة �لعودة 

�إلى �لحي�ة �العتي�دية بعد �نته�ء �لم�صروع. 

كم������� �أن �لتحليق م������ع �لطيور جع������ل �أحد 

أثن�ء  �لطي�رين ي�صعر بم������� ت�صعر �لطيور به �

تحليقه�������، ال بم� ي�صعر ه������و به عند وجوده 

ر�س. وفي �لنه�ية و�صل �لفريق �إلى  على �الأ

قن�عة ب�أن �لطيور �أ�صبحت كبيرة بم� يكفي 

لتترك �لفريق وته�جر حيثم� �أر�دت.
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ْل  ُحَّ
وبعد �النته�ء من ت�صوير فيلم »ر

�ل�صم�������ء« ع�د معظ������م �أع�ص�������ء �لفريق 

»�لب�صري« �إلى حي�تهم �لطبيعية �لمت�أثرة 

�إلى حد م� بتلك �لتجربة. ف�أحدهم ظل 

مع �لطيور ب�نتظ�ر تجربة �أخرى مم�ثلة، 

�صلي بل ت�بع  آخ������ر لم يعد �إلى عمله �الأ و�

�ص��صية في �لفن، وث�لث �أ�صبح  هو�يته �الأ

أم�ك������ن غزو �لحلف�ء  دلي������اًل �صي�حي�ً في �

لتلك �لمنطقة )�لنورم�ندي( ع�م 1944م، 

أة( تزوج� و��صتقر�  و�آخر�ن )رجل و�م������ر�

آخ������ر، و�آخر ت�ب������ع عمله في  ف������ي مك�ن �

فالم عن �لحي�ة �لبرية، و�أخرى  �إنت�ج �الأ

م� ز�ل������ت تعتن������ي ب�لطيور من������ذ �لمهد 

في �لمك�ن نف�ص������ه )بو�روجيه(، و�أخرى 

تبحث ع������ن تجربة مكثف������ة مم�ثلة. �أم� 

�لطي������ور، فبع�صهم تمَّ نقله �إلى محمي�ت 

خر نُقل �إلى حد�ئق  طبيعية، و�لبع�س �الآ

�لطيور، وعدد منه������م ال يز�ل يعي�س في 

بو�روجيه.

لق������د �أعطت تل������ك �لطي������ور �أع�ص�ء 

�لفريق بعد عودتهم �إلى و�قعهم �لحقيقي 

ف�صح������ة من �لحرية على �لرغم من و�قع 

مور �لتي يعي�صونه�؛ �لحرية ب�أن تكون  �الأ

على �صب������ه وحيدة، وب�أن  �لطيور ف������ي �الأ

ن �لعي�س مع  أينم� �أر�دت ذلك. والأ تحط �

�لطي������ور جعل بع�س �أع�ص�������ء �لفريق ال 

أنه������� تت�صرف  يتكل������م �إال معه�، وجدو� �

على طبيعته� وتفهم �أمور�ً كثيرة، بحيث 

ع�ص�ء  ع�ص�ء �لب�صريون مع �الأ تف�ه������م �الأ

�لحيو�نيي������ن لدرجة كبي������رة. ف�لطيور ال 

يوج������د لديه� خد�ع؛ �إم������� �أن تحب �أو ال 

تحب، ولي�س لديه� تفكير ملتٍو �أو ح�ص�ب�ت 

�أخالقية ك�لب�صر. لقد تغيَّر بع�س �أع�ص�ء 

ن�ص�ني؛ �صحيح  �لفريق عل������ى �ل�صعيد �الإ

ل �إلى حي������و�ن، �إنم� ربم�  أن������ه لم يتح������وَّ �

يكون قد تطور ك�إن�ص�ن. وبع�صهم �كت�صف 

ع�لم�ً لم يكن يعرف������ه هو ع�لم �لطيور، 

كم� �كت�صف������و� ن�حية م� في �صخ�صي�تهم 

أكثر �نفت�ح�������ً في محيطهم.  و�أ�صبح������و� �

مر حميم وعميق جد�ً، وبع�س �لن��س  ف�الأ

فقط هم من �صيفهمونه، وال يمكن �إدر�ك 

مدى م� و�صل �إلي������ه �أع�ص�ء �لفريق في 

تفكيرهم �إال �إذ� ع��س �لمرء تلك �لتجربة 

�لر�ئع������ة نف�صه�، فمعظم �لن��س لم ت�صنح 

لهم فر�صة �لتحليق مع �لطيور �لمه�جرة 

ف عليه� 
ُّ
و�ل�صب�حة و�لعي�س معه� و�لتعر

أكثر م������ن مجرد طيور.  أنه� � و�كت�ص�������ف �

ولم يت�ص������نَّ �صوى لعدد قلي������ل من �لن��س 

ح������ول �لع�لم عي�س مثل ه������ذ� �لنوع من 

�صو� حي�تهم 
َّ
أ�صخ��������س كر �الختب�������ر�ت؛ �

أربعة �أعو�م، فلم تعد لديهم  للفيلم لمدة �

حي�ة خ��صة.
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أو  �ل�»م�يكروالي������ت«: هي ط�ئ������رة �صر�عية خفيفة جد�ً ذ�ت جن�������ح ُمثلَّث خفيف )م�صنوع م������ن �لن�يلون �  -1

ك مروحي �صغير وعرب������ة مك�صوفة لجلو�س �لطي�ر  �لن�صي������ج �ل�صن�عي �لمع������روف ب��صم »د�كرون«( وُمحرِّ

دة بعجالت، ��صتُقت من �لط�ئرة �ل�صر�عية �لُمعلَّقة في نه�ي������ة �صبعيني�ت �لقرن �لع�صرين �لمن�صرم  ُم������زوَّ

ن للترفيه و�لري��صة ب�صكل و��صع في �أوروب�  بغر�س تطوير ري��صة �لطير�ن �ل�صر�عي �ل�ُمعلَّق، وتُ�صتخدم �الآ

و�لوالي�ت �لمتحدة... و�أحي�ن�ً للت�صوير �لجوي.

�ل�»نورم�ن������دي«: منطقة في و�صط �صم�ل فرن�ص� على �ص�حل بحر �لم�ن�س، ��صتُِهَرت ت�ريخي�ً ب�إنز�الته� في   -2

ألم�ني� �لن�زية وقو�ت  معركته� )حملة نورم�ندي(، وهي �صل�صلة من �لمع�رك �لتي ح�صلت ع�م 1944م بين �

�لحلف�ء كجزء من �ل�صر�ع خالل �لحرب �لع�لمية �لث�نية.

�لون في  دو�ت �لمو�صيقية �لهو�ئية �لبوق �ليدوي �لذي ي�صتخدمه ب�ئعو �لبق�لة و�لديزل �لجوَّ تُ�صبه هذه �الأ  -3

د به بع�س �لدر�ج�ت �لهو�ئية. أو ذلك �لذي تُزوَّ بالدن� �

المراجع

 �لب�حث له� -ك�إعالمي وطي�ر �صر�عي- في مدينة 
َ
وث�ئ������ق بطولة �لع�لم لال�صتعر��ص�ت �لجوية �لتي ُدِعي  -

م�ر�تية ع�م 2007م. »�لعين« �الإ

مق�الت ري��صية �ص�بقة للب�حث عن بطولة �لع�لم لال�صتعر��ص�ت �لجوية.  -

ل �ل�صم�ء«. �لفيلم �لوث�ئقي »ُرحَّ  -

الهوام�ش
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باحث وكاتب. ❁

التربع بالدم 
اأهميته.. �شروطه.. فوائده

د. منير �سويداني

❁

حثنا ديننا على فع������ل الخير وم�ساعدة 

اإل������ى الخيرات  المحتاجي������ن والم�سارع������ة 

والت�ساب������ق نح������و اأعمال البر عب������ر الطرق 

كاله سكاله سكاله  س�س� اوالقنوات المفتوحة وب������ذل الخير باوالقنوات المفتوحة وب������ذل الخير باأ

ات������ي التب������رع بال������دم كات������ي التب������رع بال������دم كاإحدى  أ انواع������ه. ويانواع������ه. ويا أ وا

ب في فعل الخير . فكم سب في فعل الخير . فكم سب في فعل الخير . فكم  سالقن������وات التي ت�سالقن������وات التي ت�

إمن اإن�سان تبرع بجزء من دمه و�سد به حاجة  امن اإمن 

اإن�س������ان محتاج لتلك القط������رات ليعود اإلى 

الحياة فيكون للمتب������رع اأجر عظيم وثواب 

لم ولم وؤلم  وكبير, وكم من م�سكين تعر�ض لحادث موكبير, وكم من م�سكين تعر�ض لحادث م

وقد ت�سبب ه������ذا الحادث بنزيف حاد لهذا 

عبة وكاد سعبة وكاد سعبة وكاد  س لحظات �س لحظات � ضبح يعي�ضبح يعي�ض بح يعي�سبح يعي�س س�س� ن�سان واأ الإ

لن يفارق الحياة لولن يفارق الحياة لول لطف اهلل تعالى  مع������ه اأ

َّن قيَّ�ض له متبرعين ت�سابقوا لفعل الخير ن قي�ض له متبرعين ت�سابقوا لفعل الخير ن قيَّ�ض له متبرعين ت�سابقوا لفعل الخير 
أ ا

موا دماءهم من اأجل العون والم�ساعدة  وقدَّ

عبة التي كادت سعبة التي كادت سعبة التي كادت اأن تكون  ست ال�ست ال� لتلك الحال
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ن�س������ان وكاد معها �أن  ��اك ذلك ���اك ذلك ���اك ذلك �لإ � له���� له��� �سبباً

يفقد حياته.

فقة �سفقة �سفقة �إن�سانية ر�بحة  سلتبرع بال������دم �سلتبرع بال������دم � � �إنَّ

ن�سان مكا�سب كبيرة لعل  اوتجارة تحق������ق لاوتجارة تحق������ق لاإ

جر �لكبير  أبرزها �لث������و�ب �لعظيم و�لأ من �

حية سحية سحية  سل�سل� أت������ي �لفو�ئد � ام������ن رب رحيم، ثم تام������ن رب رحيم، ثم تا

�لتي يردده������ا د�ئماً عل������ى م�سامعنا رجال 

ا�ص من سا�ص من سا�ص من  سخت�سخت� أه������ل �ل صلتمري�صلتمري�ص و� �لط������ب و�

ي������ن سي������ن سي������ن �لذي������ن تفننو� في  سلممر�سلممر� طب������اء و� �لأ

حي������ة سحي������ة سحي������ة �لتي تعود على  سل�سل� ياغ������ة سياغ������ة سياغ������ة �لفو�ئد � س�س�

�لمتبرع بقط������ر�لمتبرع بقط������ر�ت من دمه بالنفع  ن�سان � �لإ

أولئ������ك �لمحتاجي������ن لتلك  ������ك على �س������ك على �س������ك على � س �س � لولول

اساساً. سي�سي� أ �لقطر�لقطر�ت � �

أولئك  إنن������ا هنا نقف بكل �إنن������ا هنا نقف بكل �إعجاب �أمام �  �إ

منون ومنون وؤمنون  وت ويوت وي �لذين ي�سارعون للخير�لذين ي�سارعون للخير� �فر�فر�د � �لأ

يدسيدسيد�ً مهماً سلتبرع بالدم وتوفيره ر�سلتبرع بالدم وتوفيره ر� �همي������ة �همي������ة � اباباأ

يد سيد سيد  سلر�سلر� �نه �نه � إلدم فح�سب، بل �إلدم فح�سب، بل �إ � في بنوك � في بنوك � صلي�صلي�ص

ج������ر و�لثو�ب من  ه������م في �لبحث عن �لأ �لأ

�رب كريم يجازي عباده بالخير�رب كريم يجازي عباده بالخير�ت و�لمغفرة 

الح سالح سالح  سل�سل� �لعم������ل � �لح�سن������ة �إذ� ه������م قّدمو�

�لمبرور و�سارعو� �إلى مغفرة من ربهم وجنة 

صر�صر�ص. ها سها سها �ل�سمو�ت و�لأ سعر�سعر�

�لتبرع بالدم خطوة جديرة بالهتمام  �إنَّ

�إن�ساني وج������د �هتماماً �إ������اري  إ������اري  ������اري �س������اري �س سو�سلوك ح�سو�سلوك ح�

������ت له س������ت له س������ت له �لجو�ئز  س�س� �س�س سلدولة فخ�سلدولة فخ� �كبير�كبير�ً م������ن �

و�سمة  جيعية وسجيعية وسجيعية و�لأ سلت�سلت� �لتقديري������ة و�لحو�فز �

�لع�لية ولقي من �صر�ئح �لمجتمع �لمب�در�ت 

�لجي������دة و�لم�ص�رعة �لح�صن������ة للم�ص�هم�ت 

�لف�علة في هذ� �لمج�������ل و�أ�صبح �لجميع 

يتب�رى في تقديم �لعون لمحت�جي قطر�ت 

�لدم و�صدرت له������ذ� �لغر�س كتب تت�صمن 

�أدلة على ف�ص�ئل �ل������دم ونوعي�ته� و�أ�صبح 

�صح�ب �لف�ص�ئل �صهاًل ومي�صر�ً. �لو�صول الأ

حق�ئق طبية عن �لدم

أ�ص��������س حي�ة �لج�ص������م وهو �ص�ئل  �لدم �

ن�ص�ن كمية كبيرة من  �أحمر لزج، �إذ� فقد �الإ

دمه قد يوؤدي به ذلك �إلى �لوف�ة. ومن هن� 

همية �لب�لغة لل������دم. وفي �لع�صر  ك�ن������ت �الأ

�لحدي������ث ومع تقدم ط������رق �لطب �ص�ر من 

�لممك������ن �صحب �لدم من �صخ�س ونقله �إلى 

�آخر يحت�������ج �إليه، وهو م� يعرف بنقل �لدم 

م������ن �لمتبرع �إلى �لمحت�������ج. ومن ثم ك�نت 

�أهمية ه������ذ� �لمو�صوع وخ�صوعه لكثير من 

بح�ث. �لدر��ص�ت و�الأ

ن�ص�ن ال يمكن ت�صنيعه، ولذلك  �إنَّ دم �الإ

ال توجد غير طريقة و�حدة للح�صول على 

�لدم عن������د �لح�جة �إليه وه������ي: من خالل 

�لمتبرعين ب�لدم. ويك������ون �لدم 7% تقريب�ً 

ن�ص�ن. و�لدم هو عب�رة عن �ص�ئل  من وزن �الإ

يُ�صمى �لبالزم� يمث������ل 55% من حجم �لدم 

وخالي������� تمثل 45% من حج������م �لدم، وهي 

أنو�ع رئي�صية من �لخالي�:  ثالثة �
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كبر  1- خاليــــا �لــــدم �لبي�صــــاء: وهي �الأ

حجم�ً في خالي� �لدم، وهي �لم�صوؤولة عن 

مق�ومة �أي �إ�ص�ب������ة ميكروبية، �صو�ء �أك�نت 

أو فيرو�صي������ة �أو غيره�. وله� دورة  بكتيرية �

أي�م �إلى  حي�ة ق�صي������رة تتر�وح من ب�صع������ة �

أ�ص�بيع  ويحت������وي كل و�حد ملّيمتر  ب�صع������ة �

ن�ص�ن على 11000-4000  مكعب من دم �الإ

من خالي� �ل������دم �لبي�ص�ء وهذ� �لعدد يزيد 

�ص�ب�ت �لميكروبية. عند �الإ

2- كــــر�ت �لــــدم �لحمــــر�ء: وتمثل %40 

من حجم �لدم، وتعي�س كر�ت �لدم �لحمر�ء 

ن�ص�ن حو�لى 120 يوم�ً، وتقوم  د�خل ج�صم �الإ

وك�صجين �إلى خالي� �لج�صم، وحمل  بحمل �الأ

ث�ن������ي �أوك�صيد �لكربون ليت������م �لتخل�س منه 

ف������ي �لرئة، ومن �لممكن تخزين كر�ت �لدم 

�لحمر�ء خ�رج �لج�صم حتى 42 يوم�ً، ولكن 

كر�ت �لدم �لحمر�ء �لمجمدة ب�لتبريد من 

�لممكن تخزينه� لمدة 10�صنو�ت و�أكثر.

�صغر  �- �ل�صفائــــح �لدمويــــة: وه������ي �الأ

حجم�ً في خالي������� �لدم، وتمثل 5% �إلى %7 

من حجم �ل������دم، وعدده� يتر�وح بين 350 

ألف�ً في كل ملّيمتر مكعب من  ألف�ً �إلى 450 � �

�لدم، وتقوم بتكوي������ن �لجلطة لمنع �لنزيف 

من �لجروح. ومن �لممكن تخزين �ل�صف�ئح 

أي�م  �لدموية خ�������رج �لج�صم لم������دة خم�صة �

فقط.

�لبالزم�������: وه������ي �ص�ئ������ل ل������زج �أ�صفر 

�للون ب�هت، يتكون م������ن خليط من �لم�ء 

مالح، ويمثل �لم�ء 95 %  و�لبروتين�ت و�الأ

م������ن حجم �لبالزم� ون�صب������ة 5 % �لمتبقية 

عب�������رة عن �لمو�د �لغذ�ئي������ة و�لبروتين�ت 

و�لهرمون�������ت. و�لبالزم������� تح�ف������ظ على 

وعية  م�صت������وى �صغ������ط �ل������دم د�خ������ل �الأ

أن�صجة  �لدموية، وتحم������ل خالي� �لدم �إلى �

نزيم�ت  �لج�صم، وكذلك تحمل �لغذ�ء و�الأ

أي�ص�������ً �لبروتين�ت �له�مة  و�لهرمون�������ت، و�

للمن�ع������ة ولتجل������ط �ل������دم عن������د حدوث 

�لنزي������ف، ومن �لممكن تخزي������ن �لبالزم� 

�لمجمدة ب�لتبريد حتى ع�م و�حد فقط. 

وبذلك �لعر�س لمكون�ت �لدم نرى �أن للدم 

وظ�ئف عّدة مثل:

وك�صجي������ن و�لمو�د  1- �ل������دم يحمل �الأ

�لغذ�ئية �إلى جميع �أجز�ء �لج�صم.

2- �لدم يحمل ث�ن������ي �أوك�صيد �لكربون 

خرى �لن�تج������ة عن عملية  و�لف�ص������الت �الأ

�لتمثيل �لغذ�ئي �إلى �لرئة و�إلى �لُكلى و�إلى 

�لكبد للتخل�س منه� و�إز�لة �لمو�د �ل�ص�مة.

3- �ل������دم يق������وم بحم�ي������ة �لج�صم من 

ج�ص�������م  �الأ يحم������ل  ن������ه  الأ �لميكروب�������ت، 

�لم�ص�دة.

4- �لدم يعمل على �لتئ�م �لجروح.
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�سروط التبرع بالدم

1- �أن يك������ون عمر �لمتبرع �أكثر من 16 

ع�م�ً.

2- �أن يك������ون وزن �لمتب������رع ال يقل عن 

50 كغ.

3- �أن يك������ون �لمتبرع ب�صحة جيدة وال 

مر��س، و�أن يك������ون م�صتوى  يع�ن������ي م������ن �الأ

�لهيموغلوبي������ن في �لدم للرج�������ل �أكثر من 

13.5غ% وللن�ص�ء �أكثر من 12.5غ%.

دوية �لت������ي تمنع  4- هن�������ك بع�������س �الأ

دوي������ة �لم�صيلة للدم،  �لتب������رع ب�لدم مثل: �الأ

َح������ّب  أدوي������ة  � و�لو�رف�ري������ن(،  )بالفك�������س 

�ل�صب�ب، �أدوية ت�صخ������م �لبرو�صت�ت، �أدوية 

َدفي������ة، و�أدوية �ل�صل������ع، ولكن  ع������الج �ل�صَّ

دوية �لتقليدية �لمعت�������دة ال تمنع �لتبرع  �الأ

ب�لدم مثل: �أدوية عالج �رتف�ع �صغط �لدم، 

دوية �لتي  وحبوب منع �لحم������ل، ومعظم �الأ

توؤخذ م������ن �ل�صيدلية من دون و�صفة طبية 

ف�إنه� ال تمنع �لتبرع ب�لدم ولكن يجب �إخب�ر 

�لطبيب بنوع �لدو�ء �لذي تتن�وله.

5- يجب قبل �لتب������رع �أن يكون �لمتبرع 

ق������د تن�ول وجبة غذ�ئية جيدة و�صرب كمية 

و�فرة من �ل�صو�ئل.

ومن �لممك������ن �لتبرع ب�لدم كل 56يوم�ً، 

وعندم������� تتبرع بوحدة م������ن �لدم )450مل( 

أ�صخ��س من �لممكن �أن ي�صتفيدو�  ف�إن ثالثة �

منه�������، حيث �إنه يتم ف�صل �لدم �لك�مل �إلى 

كر�ت دم حمر�ء و�صف�ئح دموية وبالزم�.

الفحو�سات الطبية قبل التبرع بالدم 

1- فح�س طب������ي �صريري ل�صغط �لدم 

ودرجة �لحر�رة و�لنب�س و�لقلب و�ل�صدر.

2- تح�لي������ل مخبرية للدم وت�صمل ن�صبة 

�لهيموجلوبي������ن في �ل������دم، وف�صيلة �لدم، 

مر��س �لمعدي������ة مثل: �إلته�ب  وفح�������س �الأ

يدز و�لزهري  �لكبد �لوب�ئي )بي-�صي( و�الإ

و�ل�صيالن و�لمالري�.

ف�سائل الدم

هن�������ك �لعديد من مجموع�������ت ف�ص�ئل 

�لدم ولكن �أكثره� �نت�ص�ر�ً هي تلك �لتي تتبع 

أربع ف�ص�ئل  �لنظ�م )A.B.O( وتحتوي على �

رئي�صية للدم وهي )A.B.AB.O( وكل منه� 

أو  ينق�صم ح�صب ع�مل ريزو�������س �إلى موجب �

ج�ص�م  �ص�لب، وهذه �لف�ص�ئل ت�صي������ر �إلى �الأ

�لمحفزة �لموجودة على كر�ت �لدم �لحمر�ء 

ج�ص�م �لم�ص�دة(، بمعنى: )ولي�صت �الأ

- �إن ف�صيل������ة �لدم )A( تحمل �أج�ص�م�ً 

محفزة )A( عل������ى كر�ت �ل������دم �لحمر�ء، 

و�أج�ص�م�ً م�ص�دة )B( في �لبالزم�.

- و�لف�صيلة )B( تحمل �أج�ص�م�ً محفزة 

)B( عل������ى كر�ت �لدم �لحم������ر�ء، و�أج�ص�م�ً 

م�ص�دة )A( في �لبالزم�.
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- و�لف�صيل������ة )AB( تحم������ل �أج�ص�م�������ً 

محفزة م������ن كال �لنوعين )A-B(، ولكن ال 

توجد �أج�ص�م م�ص�دة في �لبالزم�.

- و�لف�صيل������ة )O( ال تحم������ل محفز�ت 

على ك������ر�ت �لدم �لحم������ر�ء، ولكنه� تحمل 

 )A-B( أج�ص�م�ً م�ص�������دة من كال �لنوعين�

في �لبالزم�.

أن������ه بخ�صو�س نقل كر�ت  وبذلك نجد �

�لدم �لحمر�ء ف�إن ف�صيلة �لدم )O-( م�نح 

ع�������م، �أي: تعطي ل������كل �لف�ص�ئل، في حين 

 )+AB( صخ��س �أ�صح�������ب �لف�صيلة� �أن �الأ

م�صتقبل ع�م، �أي: ت�صتقبل من كل �لف�ص�ئل. 

وعل������ى �لعك�س من ذلك عن������د نقل �لبالزم� 

فقط ف�������إن �لف�صيلة للبالزم������� )AB( هي 

ن هذ� �لن������وع من �لبالزم� ال  م�ن������ح ع�م، الأ

يحتوي على �أج�ص�م م�ص�دة.

من الذي يحتاج اإلى الدم:

1- كب�ر �ل�صن فوق 65ع�م�ً، فكلم� ز�د 

�لعمر كلم� ز�دت �لح�جة �إلى نقل �لدم.

ور�م �لم�صتع�صية. 2- مر�صى �الأ

3- ح�الت �لحروق �ل�صديدة، تحت�ج �إلى 

�صف�ئح دموية خالل فترة �لعالج حو�لى 20 

وحدة دم ك�مل.

4-  ح�������الت زر�عة �لكب������د، تحت�ج �إلى 

40وحدة من ك������ر�ت �لدم �لحم������ر�ء، و30 

وحدة من �ل�صف�ئح �لدموية، و25 وحدة من 

�لبالزم� �لمجمدة �لط�زجة وغيره�.

و�لوالد�ت،  �لجر�حي������ة  �لعملي�������ت   -5

وعلى �صبيل �لمث�ل جر�ح������ة و�حدة للقلب 

ب��صتخد�م �لطرق �لحديثة تحت�ج �إلى كر�ت 

دم حم������ر�ء و�صف�ئح دموية تع�������دل �لكمية 

�لم�أخوذة من 6ح�الت تبرع ب�لدم.

6- ح�الت �لنزيف، فعلى �صبيل �لمث�ل 

ح�������الت حو�دث �ل�صي�������ر�ت �لتي ع�نت من 

فقد كمية كبيرة من �لدم تحت�ج �إلى حو�لى 

50وحدة من وح������د�ت كر�ت �لدم �لحمر�ء 

أو �أكثر. �

7- عملية زر�عة �لنخ�ع �ل�صوكي، تحت�ج 

�إلى �ل�صف�ئح �لدموية من حو�لى 120 ح�لة 

تب������رع، وك������ر�ت دم حمر�ء م������ن حو�لى 20 

وحدة تبرع ب�لدم.

8-  �أمر��������س و�صرط�ن�������ت �لدم، مثل: 

أنيمي� �لبحر  نيمي� �لمزمنة و� �للوكيمي������� و�الأ

�لمتو�صط و�لث�الثيمي� و�أمر��س نزيف �لدم 

مثل �لهيموفيلي�.

ماذا يحدث للمتبرع بالدم بعد التبرع 

بالدم:

ن�ص�ن �ل�صلي������م لديه قدرة  �إنَّ ج�ص������م �الإ

عظيمة عل������ى قي�مه بعملية ��صتع��صة للدم 

�ل������ذي تبرع به، فه������و يعمل عل������ى ت�صنيع 
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أ  �لخالي������� و�ل�صو�ئ������ل �لتي فقده�������. ولنبد�

بكر�ت �لدم �لحم������ر�ء، ف�إن �لماليين منه� 

أي�ص�ً �لماليين  ي�صنعه� �لج�صم كل ث�نية، و�

منه� يموت ويتخل�س منه� �لج�صم. وعندم� 

تتبرع ب�لدم ف�������إن م� تفقده هو كر�ت �لدم 

أ بت�صنيع  �لحم������ر�ء، وعلى �لج�ص������م �أن يبد�

كمي������ة جديدة ب������دالً من �لتي ت������م فقده�. 

وتبد�أ هذه �لعملية م������ن �لكليتين حيث �إن 

به� خالي� خ��صة ت�صت�صعر �نخف��س م�صتوى 

وك�صجين  ن �الأ وك�صجي������ن في �ل������دم، )الأ �الأ

يك������ون محم������اًل عل������ى �لهيموجلوبين في 

ك������ر�ت �لدم �لحمر�ء �لتي ت������م �لتبرع به�( 

وتبد�أ هذه �لخالي������� ب�إفر�ز هرمون ي�صمى 

�إريثروبيوتين، هذ� �لهرمون ي�صير في �لدم 

�إلى �لنخ�ع �ل�صوكي �لذي يعمل على تكوين 

أ منه� تكوين  �لخالي������� �لجذعية، و�لتي يبد�

خالي� �لدم �لمختلفة، كر�ت �لدم �لحمر�ء 

وخالي������� �لدم �لبي�ص�ء و�ل�صف�ئح �لدموية، 

ط  وذل������ك �لهرم������ون )�إريثروبيوتي������ن( يُن�ِصّ

�لخالي������� �لجذعية وي�ص�عده������� على �إنت�ج 

كمي�ت مح������ددة من كر�ت �ل������دم �لحمر�ء 

ن�ص�ن  ح�ص������ب �لح�جة، وي�صتطي������ع ج�صم �الإ

تكوي������ن حو�ل������ى مليونين من ك������ر�ت �لدم 

�لحمر�ء كل ث�نية و�حدة، ولذلك ف�إن ج�صم 

ن�ص�������ن ال يحت�ج �إلى وق������ت كثير لتكوين  �الإ

مخزون جديد من كر�ت �لدم �لحمر�ء بدالً 

أ�ص�بيع  من �لمفق������ودة بل يحت�ج �إلى ب�صعة �

فقط.

وبخ�صو�������س خالي������� �ل������دم �لبي�ص�������ء 

أنو�ع�ً �أخرى من  و�ل�صف�ئح �لدموية ف�������إن �

�لبروتين�������ت تحم������ل ر�ص�ئل �إل������ى �لخالي� 

�لجذعي������ة في �لنخ�������ع �ل�صوك������ي، لتكوين 

كمي�ت جديدة بدالً من تلك �لتي تم فقده� 

أي�م فقط. وذلك خالل ب�صعة �

وبخ�صو�س �لحديد، وهو مكون رئي�س 

للهيموغلوبي������ن، ف�إن������ه يكون موج������ود�ً في 

ن�ص�ن على �صورة بروتين  مخ�زن في ج�صم �الإ

فيريتين، ويمث������ل حو�لى 80 % من مخزون 

خر ه������و هيمو�صيدرين، وهذ�  �لحديد و�الآ

�لبروتين فيريتين يكون موجود�ً في �لكبد 

و�لنخ�������ع �ل�صوكي و�لطح�������ل و�لع�صالت، 

وعندم� ينق�س مخ������زون �لحديد يجب �أن 

يت������م ��صتع��صته من �لطع�������م، ولذلك فعند 

ن�ص�ن فترة ت�صل �إلى  �لتبرع ب�لدم يحت�ج �الإ

أ�صبوع�ً لي�صتعيد �لحديد و�لهيموغلوبين  � 12

�إلى م�صتوي�ته �لطبيعية ب�لك�مل، وهذ� مع 

�لغذ�ء �ل�صح������ي �لمت������و�زن، ولذلك نوؤكد 

عل������ى عدم �إع�دة �لتب������رع �إال بعد مرور 16 

أ�صبوع�ً حت������ى ن�صمن �ال�صتع�������دة �لك�ملة  �

للحدي������د و�لهيموغلوبين. وهن�������ك �أغذية 

كثي������رة ت�ص�عد على رفع م�صت������وى �لحديد 

و�لهيموغلوبي������ن، مث������ل: �للح������وم �لحمر�ء 
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�صم�ك و�لخ�صرو�ت  و�لكبدة و�لطي������ور و�الأ

�لورقية �لط�زجة. و�لبقولي�ت مثل: �لعد�س 

و�لف������ول. ونحب �أن ن�صي������ر �إلى �أن فيت�مين 

)ج( ي�ص�عد عل������ى �مت�ص��س �لحديد وهو 

موجود في �لف�كهة و�لع�ص�ئر مثل: �لليمون 

و�لبرتق�ل. ولكي ن�صتعيد �ل�صو�ئل �لتي تم 

فقده� عن������د �لتبرع ب�ل������دم، فيجب �صرب 

أو �أي ع�صير من �لفو�كه قبل �لتبرع  �لم�ء �

أي�ص�ً بعد  ق������ل، و� بمق������د�ر 500 مل على �الأ

�لتبرع ب�لدم. وال نن�صى �أن للُكلى دور�ً ه�م�ً 

مالح  في �لحف�������ظ على حجم �ل�صو�ئل و�الأ

في �لج�صم.

ماذا ي�ستفيد المتبرع بالدم:

�إنَّ للتبرع ب�لدم فو�ئد عّدة، لي�س فقط 

للمري�س �لذي ي�صتفيد من هذ� �لدم، ولكن 

أي�ص�ً لل�صخ�س �ل�صليم �لذي يقوم ب�لتبرع،  �

لي�������س منه� فق������ط �ل�صع������ور �لر�ئ������ع ب�أنك 

ق������د �أعطيت �صيئ�ً حيوي�������ً �إن�ص�ني�ً ل�صخ�س 

يحت�ج������ه وب�ص������دة، ولكن �لتب������رع ب�لدم له 

فو�ئ������د عّدة على �صحة �لمتبرع نف�صه مثل: 

�لتخل�س من �لحدي������د �لز�ئد في �لج�صم، 

ن �لحدي������د �لز�ئ������د في �لج�ص������م ي�ص�عد  الأ

على تكوين م������� يعرف ب�لجزيئ�������ت �لحرة 

ن�صجة  و�لتي له� �صرر �صديد على وظيفة �الأ

و�لخالي�������، وتكون �صبب�ً ف������ي حدوث بع�س 

�أمر��س �لقلب  مر��������س �لمزمنة مث������ل:  �الأ

ور�م. وه������ذه �لم�صكلة تك������ون �أكثر عند  و�الأ

�لرج�ل وعند �لن�ص�������ء بعد �نقط�ع �لدورة، 

ن �ل������دورة �ل�صهري������ة لدى �لن�ص�������ء تعمل  الأ

على �لتخل�س من �لحدي������د �صهري�ً ب�صورة 

منتظمة، وم�صكلة زي�������دة �لحديد في �لدم 

�صخ��س �لذين يتن�ولون  أكث������ر عند �الأ تكون �

�للحوم �لحمر�ء بكثرة.

ويمكـــن اإيجـــاز الفوائـــد ال�سحيـــة فـــي 

النقاط التالية:

1- �لتخل�������س من �لحدي������د �لز�ئد عن 

أثبت������ت �لدر��ص�ت �أن  ح�ج������ة �لج�صم، وقد �

�لمتبرعين ب�لدم ب�نتظ�م تقل عندهم ن�صبة 

�ص�ب������ة بم�ص�كل �لقل������ب بن�صبة 75% عن  �الإ

غير �لمتبرعين ب�نتظ�م.

2- �لتب������رع ب�لدم ي�ص�ع������د �لج�صم على 

تكوي������ن خالي� جدي������دة غير تل������ك �لتي تم 

�لتبرع به�.

3- �لتب������رع ب�لدم ي�ص�ع������د �لج�صم على 

�لتخل�س من بع�س �ل�صعر�ت �لحر�رية.

4- �لف�ئ������دة �لت������ي تعود عل������ى �لمتبرع 

من �لفح�������س �ل������دوري و�ختب�������ر�ت �لدم 

و�الطمئن�ن على ح�لته �ل�صحية.
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كاتب ومترجم. ❁
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ترجمة: محمد الدنيا

❁

حي������اء منذ زمن طويل   يع������رف علماء الأ

اأن الكائن������ات الحية تتمت������ع ب�ساعة داخلية 

ْيوماوية تْحكم تعاقب اللي������ل والنهار. ولكن يوماوية تحكم تعاقب اللي������ل والنهار. ولكن يوماوية تْحكم تعاقب اللي������ل والنهار. ولكن 

اأن هذه  خ������راوخ������راوؤخ������راً و لفريق من الباحثين مو لفريق من الباحثين م ������ّن ������نتبي������نتبيَّ

نواع، وربما  لال�ساعة لال�ساعة ل تختل������ف باختالف الأ

أنها تدق من������ذ اأكثر من 2 مولية، وسمولية، وسمولية، وا ستك������ون �ستك������ون �

مليار �سنة!

لن كن������ا لن كن������ا ل ن�ستطي������ع �سم������اع دقات هذه  اإ

ا، ف������ا، ف������اإن عقاربها تدور  ال�ساع������ة القديمة جداً

م������ع ذلك في عم������ق خاليانا من������ذ مليارات 

اف ساف ساف اإلى ذلك اأن هذه ال�ساعة  سال�سن������وات! ي�سال�سن������وات! ي�

ن ب�شكل تام، وربما  بقي������ت محفوظة حتى الآ

ها لدى شها لدى شها لدى  شكان������ت تحدد الوقت بالطريق������ة نف�شكان������ت تحدد الوقت بالطريق������ة نف�

نواع  ممالك الكائن الحي كله������ا، فتزامن الأ

اعة شاعة شاعة  شفيما بينها وم������ع بيئاتها. ربما كانت ال�شفيما بينها وم������ع بيئاتها. ربما كانت ال�
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ن�سان، والنباتات، والحيوانات،  البيولوجية للإ

ل سل سل  سيقاع ذاته بف�سيقاع ذاته بف� إوالجراثيم كلها ت�سير وفق الإوالجراثيم كلها ت�سير وفق ال

لرجح بلرجح بل كلل منذ بزوغ  اامل يتاامل يتاأ امل يتسامل يتس سيقاع �سيقاع � إبندول اإ إبندول 

ر�ض!. الحياة على الأ

ضم�ضم�ض م�سم�س سن م�سيرة ال�سن م�سيرة ال� أ ا يعرف العلماء طبعاً

وئه������ا وحرارته������ا اليومية سوئه������ا وحرارته������ا اليومية سوئه������ا وحرارته������ا اليومية  سف������ات �سف������ات � لواختلواختل

كان������ت تهدهد الحياة من������ذ ظهورها على 

إ مليار �سنة اإلى  إ مليار �سنة  أكثر م������ن 3،5 كوكبن������ا منذ ا

إنه������ا تكيفت مع ه������ذه الإنه������ا تكيفت مع ه������ذه اليقاعات  أ درج������ة ا

أبرع اختراعاتها: ال�ساعة  ل��ل��لل اأحد ا ������ �من خ����من خ���

البيولوجية. تتجلى هذه ال�ساعة الجزيئية 

horologe )اليوماوي������ة )حوالى الي������وم
 ،moléculaire circadienne
كل سكل سكل  سوء، على �سوء، على � وء، على �سوء، على �س س، حتى في غياب ال�س، حتى في غياب ال� يومي������اً

اط ساط ساط  سف������ات منتظمة في مق������دار ون�سف������ات منتظمة في مق������دار ون� لاختلاختل

دي، على ودي، على وؤدي، على  والكثي������ر من البروتينات، مم������ا يوالكثي������ر من البروتينات، مم������ا ي

ولة، وولة، وؤولة،  ولى حدوث تغيرات م�سولى حدوث تغيرات م�س إنحو متت������ال، اإ إنحو متت������ال، 

������اط كل كائ������ن حي، ع������ن س������اط كل كائ������ن حي، ع������ن س������اط كل كائ������ن حي، ع������ن اأوقات  سف������ي ن�سف������ي ن�

ل ال�ساعة سل ال�ساعة سل ال�ساعة  سالجوع والتعب.... منذئذ، وبف�سالجوع والتعب.... منذئذ، وبف�

نواع كل يوم في  اليوماوية، يتكرر تناغم الأ

اتواف������ق تام. وهكذا، ف������اتواف������ق تام. وهكذا، ف������اإن للنباتات حاجة 

ضم�������ضم�������ض، وينه�ض بع�������ض الحيوانات مع  م�������سم�������س سلل�سلل�

ياح الديك بينما تك������ون سياح الديك بينما تك������ون سياح الديك بينما تك������ون اأخرى بانتظار  س�س�

لاللي������ل. يح������دث ذل������ك كله من������ذ ملاللي������ل. يح������دث ذل������ك كله من������ذ مليين 

أبداً. يقاع ا ال�سنوات دون فقدان للإ

زنبرك �سابق لـ »الجينات ال�ساعّية«

ن، �أن  ك�ن �لب�حثون يعتق������دون، حتى �الآ

�ل�ص�عة �ليوم�وي������ة تعمل في كل ف�صيلة من 

نو�ع وفق زنبرك�ت مختلفٍة، ونوعيٍة، ت�صمى  �الأ

 : gènes d`horloge »لجين�ت �ل�ص�عّية�«

ي������وؤدي تعبيُر هذه �لجين�ت، في كل يوم، �إلى 

تر�كم بروتين�ٍت »يُْطفئه�« عند عتبة معينة؛ 

عندئذ، تختفي �لبروتين�ت تدريجي�ً �إلى حين 

�نطالق �لدورة من جديد. �إال �أن در��صة هذه 

أنه� تختلف بين  �لجين�ت �ل�ص�عية �أو�صحت �

حيو�ن�ت، ونب�ت�ت، وفطور.... من هن� ج�ءت 

فكرة »�أن �ل�ص�ع�ت ظهرت كل منه� على نحو 

م�صتقل في هذه �ل�صالالت �لمختلفة«، يلّخ�س 

»�أخيل�س ردي« Akhilesh Reddy، ع�لم 

حي�ء من ج�معة كمبردج ببريط�ني�، �لذي  �الأ

أنه لي�س لهذ� �لنموذج مع ذلك »�أي  ي�صي������ف �

يق�ع  معنى«، وذلك ل�صب������ب وجيه: »يظهر �الإ

�ليوم�������وي مهم�ً جد�ً لبق�ء �لك�ئن�ت �لحية، 

أنه عثر عليه لدى �لك�ئن�ت كله� �لتي  حيث �

جرى �لبحث عنه فيه�.

رجح منذ  أنه ظهر عل������ى �الأ يعني ذل������ك �

وقت مبك������ر جد�ً خ������الل �لتط������ور«، ت�صرح 

 Patricia»توم��������س الك������ن-  »ب�تري�صي������� 

حي�������ء  �الأ ع�لم������ة   ،Lakin- Thomas
م������ن ج�معة »يورك« بكن������د�: لقد ظهر هذ� 

يق�ع قبل �أن تنف�صل �ل�صالالت �لحيو�نية  �الإ
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و�لنب�تي������ة بع�صه� عن �لبع�س بزمن طويل!. 

أنه  يقول »�أخيل�س ردي«: »كن� نعتقد ب�لت�لي �

ال بد من �أن يكون هن�������ك تف�صير �آخر«، �أي 

�إن������ه يوجد نمط �آخر م������ن )زنبرك( �ل�ص�عة 

نو�ع كله�، ك�ن قد  �لذي ي�صبط �إيق�ع�ت �الأ

ظه������ر في وقت مبكر جد�ً من ت�ريخ �لحي�ة. 

كيف؟ من خالل تحوير�ت دورية لبروتين�ت 

معين������ة �ص�لع������ة ف������ي حم�ي������ة �لخالي� من 

جه�������د �لموؤك�ِصد stress oxydant، �أي  �الإ

�لبروتين�ت �لم�صم�ة »بيروك�صيريدوك�صين�ت«. 

péroxirédoxines. تل������ك روؤي������ة جديدة 
أنه�  لل�ص�ع������ة �لبيولوجي������ة يمك������ن �أن يتبين �

مر��س �لمرتبطة بح�الت خلل  ه�مة لفهم �الأ

�ل�ص�عة �ليوم�وية.

أثبت فري������ق »�أخيل�س ردي«  ف������ي �لو�قع، �

موؤخر�ً �أن هذه �لبروتين�ت تتعر�س لتغير�ت 

بنيوية وفق�������ً لدور�ت 24 �ص�عة. �إال �أن هذ� 

يق�ع �ليوم�������وي يمكن �أن يظهر على نحو  �الإ

م�صتقل عن تعبير �لجين�������ت �ل�ص�عية. هذ� 

م� الحظه �لب�حثون في كري�ت حْمر ب�صرية 

)خالي������� ج�صدن������� �لوحيدة �لت������ي ال تحوي 

DNA وب�لت�ل������ي ال تح������وي جين�������ت( وفي 
  Ostreococcus tauriخ�صر �لطحلب �الأ

�لذي يتوقف عن تن�صيط جين�ته في �نعد�م 

�لبيروك�صيريدوك�صين�ت  تتر�ب������ط  �ل�ص������وء. 

في د�خ������ل هذين �لنوعين �لخلويين لت�صكيل 

مرّكب�ت على �صكل حلقة، ثم تتفرد. يحدث 

يق�ع نف�صه. ذلك كل يوم، وب�الإ

هذ� مع �لعلم �أن ه������ذه �لمركب�ت يمكن 

ر بروتين�ٍت �أخرى فيجتذب �إيق�ُعه�  �أن تحوِّ

يق�َع �ليوم�وي للعديد  �ليوم�وي ب�لنتيجة �الإ

خ������رى مجتذب�������ً �صمن  م������ن �لبروتين�ت �الأ

يق�َع �ليوم�وي لمجمل عمل  �ل�صي�������ق ذ�ته �الإ

�لخالي� و�لك�ئن�ت �لحية.

������ر:  معبِّ آخ������ر  � عن�ص������ر  هن�������ك 

�لبيروك�صيريدوك�صين�ت، على عك�س �لجين�ت 

�ل�ص�عية، موجودة في �لك�ئن�ت �لحية كله�. 

نو�ع  هذه �لبروتين�ت موجودة لدى ماليين �الأ

�لت������ي تعي�س ف������ي كوكبن�، ب��صتثن�������ء ف�صيلة 

�صغي������رة من �لجر�ثيم �لبد�ئي������ة؛ و�إذ� ك�نت 

ن�ص�ن  تعم������ل ب�لطريقة �لق�ئمة نف�صه� في �الإ

وفي طحل������ٍب وحيد �لخلية، م������ع �أن ملي�ر�ً 

م������ن �صنو�ت �لتطور يف�صل بينهم�، »ف�إن من 

أينم� وجدت«، وفق�ً  أنه� تتذبذب � �لمحتم������ل �

لتحليل »�أخيل�������س ردي«، �لذي يعّقب: يمكن 

نو�ع  للبيروك�صيريدوك�صين�������ت، في ه������ذه �الأ

كله�، �أن ت�صكل )زنبرك( �ل�ص�عة �ليوم�وية. 

وبم������� �أن هذه �لبروتين�������ت ك�نت قد ظهرت 

منذ نحو 2.3 ملي�ر �صنة، ف�إن ذبذبته� يمكن 

أو�ئل )زنبرك�ت(  �أن تك������ون قد �صكلت �أح������د �

�ل�ص�ع������ة �ليوم�وية عن������د �لجر�ثيم �لبد�ئية 

�لتي ت�صكن �لكوكب. 
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ربم������� تك������ون ه������ذه �لحرك������ة �لبندولية 

�ليومي������ة �لب�صيط������ة قد �نتقل������ت فيم� بعد، 

خالل ملي�������ر�ت �ل�صنو�ت من جيل �إلى جيل 

ومن نوع �إلى نوع، �إلى �لك�ئن�ت �لحية كله�. 

حينئ������ذ، قد ال تكون �لجين�ت �ل�ص�عية �صوى 

�أجهزة �إ�ص�فية ظهرت على نحو م�صتقل عند 

�ل�صالالت �لحيو�ني������ة و�لنب�تية... �لمختلفة 

�لتي �نف�صلت منذ �أقل من ملي�ر �صنة. 

ك�ن ب�حثون من ج�معة Nagoya )في 

�لي�ب�ن(، منذ ع�م 2005م، قد مهدو� �ل�صبيل 

لفر�صية وج������ود �ص�عة يوم�وية قديمة جد�ً، 

م�صتقلة عن تعبير �لجين�ت �ل�ص�عية: �أع�دو�، 

من خ������الل ثالثة بروتين�ت فقط م�صتخرجة 

ر�ِق������م cyanobactérie )ق�صم من  من �لزَّ

بد�ئي�ت �لنو�ة(، وهي من �لجر�ثيم �لق�درة 

على �لقي�م ب�لتركيب �ل�صوئي، وتنتج ط�قًة، 

على �لرغ������م من �نعد�م �ل������� DNA لديه�، 

أنبوب �ختب�ر  ت�صكي������َل �إيق�ع يوم�وي د�خ������ل �

�صم������ن دور�ت �لتغي������ر�ت �لكيمي�ئي������ة �لتي 

تخ�صع له� هذه �لبروتين�ت.

ول مرة  ك�نت تجربة مذهلة ربم� توحي الأ

ب�أن تعبير �لجين�������ت �ل�ص�عية لي�س �صروري�ً 

يق�ع �ليوم�������وي. »��صتلهم ب�حثون  لحفظ �الإ

عم�������ل«، يقول »�أخيل�س  آخ������رون من هذه �الأ �

ريدي«. �إال �أن نت�ئجهم �قت�صرت على �لح�لة 

�لخ��صة للزر�قم. لي�������س مجمل �لبروتين�ت 

ف������ي �لمختبر،  �لم�صوؤول������ة ع������ن �لذبذب�ت 

متو�ج������دة   ،Kai �لبروتين�������ت  و�لم�صم�������ة 

نو�ع،  أية ف�صيلة �أخرى من �الأ ب�لك�مل �صمن �

بعك�س �لبيروك�صيريدوك�صين�ت. 

الزنبرك اأم العقرب؟

مع ذلك، لم يح�صم بعد ب�صكل ت�م �لدور 

�لذي توؤدي������ه ه������ذه �لبيروك�صيريدوك�صين�ت 

لية �لمعقدة لل�ص�عة. »يمكن �أن تكون  في �الآ

 métaboliques ��صتقالبي������ة  عملي�������ٌت 

أي�ص�������ً«، »تق������ول ب�تري�صي�  �أخ������رى �إيق�عيًة �

الكن- توم��������س«. م� هو و��ص������ح �أن هن�لك 

أي�ص�������ً �أن توؤدي  بروتين�������ت �أخ������رى يمكنه� �

وظيفة �لزنبرك �لمركزي لل�ص�عة �ليوم�وية. 

ط�ر، يمك������ن �أن ال تكون دورة  �صم������ن هذ� �الإ

»عق������رب  �ص������وى  �لبيروك�صيريدوك�صين�������ت 

�ل�ص�ع������ة«، ح�صب عب�������رة »�إيتيي������ن �ص�ليه« 

Etienne Challet �خت�ص��صية �لبيولوجي� 
 Chronobiotron�لع�صبية في مختبر �ل�

ف������ي �صتر��صبورغ بفرن�ص�. ربم������� تكون دورة 

�لبيروك�صيريدوك�صين�������ت هن�������، كم� هو دور 

�لعقرب على مين� �ل�ص�عة، تتحرك بو�ص�طة 

)زنبرك( مركزي، م� يز�ل غير معروف.

ال يخ�ل������ف »�أخيل�س ريدي« هذه �لفكرة: 

�إذ� ك�ن������ت ه������ذه �لبروتين�ت ه������ي �لوحيدة 

أربع  أنه� تتذبذب وفق �إيق�ع � �لمعروفة على �
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ن������و�ع كله�، »فلي�س  وع�صري������ن �ص�عة لدى �الأ

أ�ص��س �إيق�ع«  بو�صعه������� �أن ت�صكل بمفرده������� �

�ل�ص�عة �ليوم�وية. هن�لك بروتين�ت �أخرى، 

أو  أي�ص�������ً، ب�لقدم نف�صه � ربم������� ذ�ت ذبذب�ت �

أكث������ر قدم�ً، قد تكون م�ص�رك������ة في �لنب�س  �

يق�عي �ليوم�وي د�خل �لخالي�. �الإ

قطعة اآلية قديمة جدًا

�إن ك�نت �لجين�������ت �ل�ص�عية قد ظهرت 

ف������ي وقت مت�أخ������ر، ف�إنه� ت������وؤدي �ليوم دور�ً 

ن������و�ع. عمل عدد  ه�م�ً ل������دى �لعديد من �الأ

م������ن �لب�حثين على خالي� فئ������ر�ن، �لخالي� 

 ،fibroblastes روم�ت �لليفية �لم�صم�ة �الأ

والحظ������و� �أن �إز�لته� ت�صبب تب�طوؤ�ً في دورة 

�لبيروك�صيريدوك�صين�ت وتف�وت�ً زمني�ً مع دورة 

رب������ع وع�صرين �ص�ع������ة. و�لعك�س ب�لعك�س:  �الأ

ت�صبب �لطف������ر�ت mutations )�لتغير�ت 

ف������ي �لم�������دة �لور�ثي������ة( �لت������ي تتعر�س له� 

ز للبيروك�صيريدوك�صين�ت،  �لجين�ت �لتي ترمِّ

�صمن هذه �لخالي������� نف�صه�، خلاًل في مدى 

وم������دة دور�ت تعبي������ر �لجين�������ت �ل�ص�عية. 

ليت�ن، دورة �لبيروك�صيريدوك�صين�ت ودورة  �الآ

�لجين�������ت �ل�ص�عي������ة، متر�بطت�������ن �إذن على 

نو�ع  رجح ب�ص������كل وثيق لدى �لكثير من �الأ �الأ

ن �لميك�ني������ك� �لد�خلية لل�ص�عة  �لح�لي������ة الأ

�ليوم�وي������ة تعق������دت. ق������د يك������ون تن�فٌر في 

جهزة �لمحيطية �لحديث������ة لهذه �ل�ص�عة  �الأ

همية  قد حجب زنبركه� �لمركزي ف�أخفى �الأ

لية �لقديمة جد�ً. �ل�صمولية لهذه �لقطعة �الآ

اإذا ا�سطربت ال�ساعة اليوماوية

مرا�ض قد تزداد مخاطر االأ

م�������ذ� لو ك�ن �لزنبرك �لمركزي ل�ص�عتن� 

�لبيولوجي������ة زنبرَك �صحتن������� �أي�ص�ً؟ يطرح 

�ل�ص������وؤ�ل نف�ص������ه بينم������� تتر�ك������م من������ذ عدة 

�صن������و�ت �لبر�هين حول دور �ختالل �ص�عتن� 

�لد�خلي������ة في ظه������ور �أمر��س ع������دة. لقد 

�أو�صحت در��ص�ت كثيرة وجود عدد �أكبر من 

و�لم�صتقيم،  و�لقولون،  )�لثدي،  �ل�صرط�ن�ت 

و�لبرو�صت�تة(، و�لد�ء �ل�صكري، وفرط �لتوتر 

مر��س �لوع�ئية �لقلبية لدى  �ل�صري�ن������ي و�الأ

�لموظفين �لجويين �لذين يتعر�صون لفو�رق 

أو لدى من يعملون في توقيت�ت  زمنية كثيرة �

غير �عتي�دية وغير منتظمة.

ه������ذ� �لو�صع غير مف�ج������ئ تم�م�ً. »نقوم 

ب�أ�صي�������ء ل�صن� مكوني������ن للقي�م به�������«، ي�صرح 

»�أخيل�س ريدي«. في �لو�قع، نحن من �لن�حية 

�لفيزيولوجي������ة �آالت عمره������� مئ�������ت �آالف 

عظم  ن�ص�ن، خالل �لق�صم �الأ �ل�صنين«. �إال �أن �الإ

من هذ� �لزم������ن، ك�ن �صدي������د �لتبعية ل�صوء 

يق�ع  ي�م، هذ� �الإ يق�ع �الأ �ل�صم�������س، وب�لت�لي الإ

�ل������ذي لم نتح������رر منه �إال من������ذ وقت حديث 
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ج������د�ً، خ�صو�ص�ً بف�صل �كت�ص�������ف �لكهرب�ء، 

نه �إذ� 
ولك������ن على ح�ص�ب �صحتن� جزئي�������ً، الأ

ك�نت �ص�عتن� �لد�خلية ق�������درة على �لتالوؤم، 

فهي لي�صت محمية كلي�ً من �ال�صطر�ب.

يق�ع �ليوم�������وي، �لن�ب�س في  يمك������ن لالإ

 ،
)1(

خالي������� منطق������ٍة خ��ص������ة م������ن �لوط�������ء

 noyau ت�صم������ى �لن������و�ة ف������وق �لت�ص�لبي������ة

أو �أن  suprachiasmatique، �أن يت�ص�رع �

�ص�ر�ت �ل�صوئية �لتي تتلق�ه�  يتب�ط�أ وفق�ً لالإ

�صبكي������ة �لعين. عندئذ، توؤقل������م هذه �ل�ص�عُة 

�لدم�غي������ة عق�رَب �ل�ص�ع�������ت �لخلوية كله� 

م������ع بيئتن� من خالل �إر�ص�ل ر�ص�ئل هرمونية 

وع�صبي������ة. مع ذل������ك، �إذ� ك�نت �لفو�رق بين 

ن�ص�ط�تن������� و�ص�عتن������� �لد�خلي������ة كبيرة جد�ً 

ومتو�ترة كثير�ً، ف�إن هذه �لميك�نيك� �لب�رعة 

ت������دور ب�صرعة: ت�صط������رب �ص�ع�تن� �لخلوية 

ويمك������ن �أن تظهر �أمر��س متنوعة حينذ�ك. 

ك�ن �لب�حثون يعيدون هذه �لنت�ئج حتى وقت 

قريب �إلى خلل ف������ي معدل �نت�ص�خ �لجين�ت 

�ل�ص�عي������ة. �إال �أن �كت�ص�������ف فري������ق »�أخيل�س 

لية �ص�عية جدي������دة، م�صتقلة عن  ري������دي« الآ

ه������ذه �لجين�ت، يمكن �أن ي�ص������كل �إذن �صبياًل 

جدي������د�ً لفهم وظه������ور ه������ذه �لب�ثولوجي�ت 

و�لوق�ية منه�.

م�مي. ي�ص�هم في  �لوط�������ء hypothalamus: ق�صم م������ن جو�نب �لدم�غ و�أر�صيته، م�صتق من �لدم�������غ �الأ  -1

كل،  �صب������ط حر�رة �لج�صم ويتحكم جزئي�ً ب�لغدة �لنخ�مية، وي�صتمل عل������ى �لمر�كز �لتي تتحكم ب�لنوم، و�الأ

أي�ص�ً ببع�س مظ�هر �ل�صلوك �لتك�ثري. و�ل�صرب و�لنطق. له عالقة �

الم�صدر

)Science & Vie، mai 2011( ،أي�ر 2011م - �لعلم و�لحي�ة �لفرن�صية �

الهوام�ش
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�أديب و�إعالمي �شوري. ❁

مع:

ديب عبد الفتاح قلعه جي الأ

الفائز بجائزة الدولة التقديرية لعام 2015م

اإعداد: حممد خالد اخل�رض
❁

ديب عبد الفت������اح قلعه جي كاتب  الأ

وع������ي كتب ف������ي الرواي������ة والق�صة صوع������ي كتب ف������ي الرواي������ة والق�صة صوع������ي كتب ف������ي الرواي������ة والق�صة  صمو�صمو�

ألم  ������رح وص������رح وص������رح وا صبدع ف������ي الم�صبدع ف������ي الم� أ ع������ر ث������م صع������ر ث������م صع������ر ث������م ا صوال�صوال�

عة صعة صعة  صبمقومات������ه وثقافته ونق������ده، تميز ب�صبمقومات������ه وثقافته ونق������ده، تميز ب�

اطالع������ه وخيال������ه المجنح مم������ا دفعه 

يع جديدة حققت صيع جديدة حققت صيع جديدة حققت  ص وموا�ص وموا� ليبتك������ر اأفكاراً

اأو�صاله في  ع������اصع������اصع������اً ونجاحاً ص وا�ص وا� اراصاراصاراً صله انت�صله انت�

النتيجة للفوز بجائزة الدولة التقديرية 

لع������ام 2015 وعن كتابات������ه كان الحوار 

التالي: 
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ديب عبد الفتاح قلعه جي لقد  - الأ

ف���زت بجائ���زة الدول���ة التقديري���ة لعام 

دبي���ة،  2015م ع���ن مجم���ل اأعمال���ك الأ

ام���ا ه���و رام���ا ه���و راأي���ك به���ذه الجائ���زة وم���ا ه���و 

�شعورك؟ 

ال �ش������ك • ال �ش������ك • ال �ش������ك اأن وجود مثل هذه الجائزة 

وم الت�شريعي رقم شوم الت�شريعي رقم شوم الت�شريعي رقم 11 شوفة بالمر�شوفة بالمر� وفة بالمر�شوفة بالمر�ش شالمو�شالمو�

دباء الكبار  اف للشاف للشاف للأ شن�شن� لعام 2012م ه������و اإ

بداع  الذين اأفنوا عمرهم في البحث واالإ

ا لفتة با لفتة باأن تكون  اشاشاً شي�شي� أ والعمل الفن������ي وهو ا

ان المبدع في حياته ولي�س شان المبدع في حياته ولي�س شان المبدع في حياته ولي�س  شن�شن� تكريماً للإ

افاجافاجاأ بنيل هذه  أ بعد مماته وبالطبع ل������م ا

تحقها شتحقها شتحقها  ش�ش� أ أنني كنت ا نن������ي اأعلم ا الالجائزة الالجائزة الأ

إخرون غيري واإنني اأعتبر  إخرون غيري و آ تحقها شتحقها شتحقها ا شكما ي�شكما ي�

اأن لجن������ة التحكيم التي منحتني الجائزة 

يرتي شيرتي شيرتي  شع ومعرف������ة بم�شع ومعرف������ة بم� ع ومعرف������ة بم�لع ومعرف������ة بم�ل ل��ل�� ������ �كان������ت على اط����كان������ت على اط���

أو  ������رح والبح������ث ش������رح والبح������ث ش������رح والبح������ث ا شبداعي������ة ف������ي الم�شبداعي������ة ف������ي الم� االإ

رني ربما شرني ربما شرني ربما  شوعية وه������ذا �شوعية وه������ذا � وعية وه������ذا �شوعية وه������ذا �ش شعمال المو�شعمال المو� االأ

اكثر من الجائزة فنحن كاكثر من الجائزة فنحن كاأدباء نطلب من  أ ا

يعرفنا.

������ا �شعوري فق������د كان مزيجاً من 
َّ
������ا �شعوري فق������د كان مزيجام������ا �شعوري فق������د كان مزيجام أ ا

الف������رح واالمتنان واأعطاني دفعاً كبيراً

زمة  لمتابعة العم������ل على الرغم من االأ

سبب م������ا تتعر�سبب م������ا تتعر�س له  بب م������ا تتعر�شبب م������ا تتعر�ش شالت������ي نعي�شه������ا ب�شالت������ي نعي�شه������ا ب�

وورية من موورية من موؤامرات وبالفعل بعد هذه  ورية من مشورية من مش ش�ش�

رحياشرحياشرحياً بعنوان  ش م�ش م� لنجزت عملنجزت عمًل الجائزة اأ

أتح������دث فيه عن  )لعن������ة ال�شيطان(.. ا

آخ������رون بتق�صيمه ويدفعهم  ك�ئن يقوم �

أو �لجهل و�لرمز  �إلى ذلك قوة �ل�ص������ر �

و��صح �أن بع�س �لبالد �لعربية تح�ول 

مبري�لية  ن �لق������وة �ل�صهيوني������ة و�الإ �الآ

تق�صيمه������� وتدميره������� وتحطيم بن�ه� 

�لثق�فية. 

دبية  - لقـــد كتبت في �سائـــر الفنون االأ

اإال اأنـــك تتجـــه غالبـــًا اإلى الم�ســـرح حدثنا 

عن ذلك؟

أكت������ب في �ص�ئر  أن� كتبت و� • فع������اًل �
دبي������ة وكتبت رو�ي������ة بعنو�ن  �لفن������ون �الأ

)معر�ج �لطير �لحبي�س( بروؤية �صوفية 

متع�لي������ة حققت ح�صور�ً كبير�ً الحظته 

لكترونية  عل������ى ع�ص������ر�ت �لمو�ق������ع �الإ

�لتي تقدمه� للتحميل ولي في ق�ص�س 

طف�������ل كت�ب�������ت �أخرى ولق������د كتبت  �الأ

عالم فتن�ول������ت بحوث� �أ�صيلة لم  في �الأ

يكتب عن �ص�حبه� من قبل  مث�ل ذلك: 

ألفته� عن �لمو�صيق�ر �أحمد  كتبي �لتي �

بري، و�أمير �لمو�صح�ت عمر �لبط�س،  �الأ

ور�ئ������د �لم�ص������رح �أبي خلي������ل �لقب�ني، 

�ال�صر�قية،  �لفل�صفة  �إم�م  و�ل�صهروردي 

و�ل�ص�ع������ر و�لمفك������ر عم�������د �لن�صيمي، 

و�ل�ص�ع������ر �أمين �لجن������دي وكتبت كتب� 

�أخرى لم يبحث فيه� �أحد غيري. �إ�ص�فة 

�إلى ف�تحة هذه �لموؤلف�ت �لعالمة خير 

�صدي. �لدين �الأ
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الم�ســـرح  فـــي  اإبداعـــك  اأكثـــر  كان   -

فاأبدعـــت واأجـــدت في مختلـــف الموا�سيع 

التـــي تناولتها حيث حققت انت�ســـارًا وا�سعًا 

حدثنا عن ذلك؟

أن������� �صغي������ر كن������ت في  أذك������ر و� � •
أكت������ب م�ص�هد  �لمرحل������ة �البتد�ئية �

حو�رية و�عر�صه� على بع�س �ق�ربي 

ف�أجد فيه� �صيئ�������ً جديد�ً مبتكر�ً ثم 

تبين ل������ي �أن �لم�صرح ه������و �أن تخلق 

ع�لم�ً كلي�ً تمور فيه �لحركة و�لحي�ة 

و�لعبرة.

�تجهت �إل������ى كت�بة �لم�صرح م�������ر�ً بعدة 

أه������م ه������ذه �لمر�حل هي  مر�ح������ل وك�ن������ت �

�لمرحل������ة �لتجريبية ويطل������ق عليه� �لم�صرح 

أو  أي�ص�ً ثم م�صرح م� بعد �لحد�ثة � �لطليعي �

أنو�ع �لم�صرح  م������� بعد �لتجريب وهو �أحدث �

ح�لي�ً.

من خالل كت�بتي للم�صرح كنت �أقدم 

ن�ص�ن وقيمه وقيم  تو�صيف�ً وتحلي������اًل لالإ

ب�أدو�ئ������ه ومع�لج�ته�  وللمجتمع  وجوده 

ره��س  و�أقدم روؤية م�صتقبلية بنوع من �الإ

أو �لتنب������وؤ �لمبني على روؤية كلية وبع�س  �

ره��صية  م�صرحي�ت������ي حمل������ت ه������ذه �الإ

مثاًل كنت �أول من تنب�أ ب�صقوط ع��صمة 

عربي������ة وذلك ف������ي م�صرحي������ة )�صن�عة 

ع������د�د( وك�ن ذلك قبل �صقوط بغد�د  �الأ

ب�صنو�ت عّدة ثم �إن �لم�صرح يدفعك �إلى 

ن�ص�ن عبر تقديم �ل�صخ�صي�ت  در��صة �الإ

�لم�صرحي������ة .. مث������اًل ف������ي م�صرحي������ة 

)هب������وط تيمورلن������ك( �لت������ي قدمت في 

دول عديدة ومنه������� �لمغرب كم� قدمت 

ف������ي �صورية �أي�ص�ً في ه������ذه �لم�صرحية 

قدمت تيمورلنك رمز�ً لكل قوة �لطغي�ن 

و�ل�ص������ر في �لع�لم وقدمت لنف�صيته مثل 

ه������وؤالء �لطغ�ة در��صة عميقة عن طريق 

�لحو�ري�������ت في �لم�صرحي������ة لذلك ف�إن 

أو �لرو�ئية وغيره�  �أعم�لي �لم�صرحية �

تقوم على ق�ع������دة بحثية ف�أن� في �لبدء 

�أجمع �لم�������دة حتى �إذ� ��صتوفيته� كتبت 

أو رو�ي������ة �أو ق�صة �أو غيره�  م�صرحي������ة �

فف������ي ملحمتي �ل�صعرية )�لقي�مة( قمت 

بجم������ع م�دة �لبحث وه������ي كل م� يتعلق 

أو  ب�لجن������ة و�لن�ر ف������ي �لق������ر�آن �لكريم �

�لحدي������ث �لنب������وي �ل�صريف ث������م بد�أت 

عملية �البد�ع.

�لم�ص������رح هو �صحر وم������ن من� ال يحب 

�صحر �لجم�������ل ب�أنو�ع������ه وت�صمي�ته ففي 

�لم�ص������رح �لتجريب������ي جم�لي�������ت جديدة 

ر�صطي ولهذ�  ال تتو�ف������ر في �لم�ص������رح �الأ

أو كم�  يطل������ق على �لم�ص������رح �لتجريب������ي �

أو �لعبثي ��صم �لم�صرح  ي�صمون������ه �لطليعي �

�لعك�صي.

كم� �أن لي موؤلف�������ً في علم �لجم�ل 

بعن������و�ن )مدخ������ل �إل������ى عل������م �لجم�ل 
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�صالم������ي( �صدر في بي������روت و�أعتقد  �الإ

أنني �أول من ط������رح فكرة علم �لجم�ل  �

�صالمي وك�نت تردني ر�ص�ئل هل هذ�  �الإ

حر�م �أم حالل و�لمق�صود علم �لجم�ل 

أرد: �إن لكل  �صالم������ي ب�لطبع كن������ت � �الإ

عم�رة فكرية علم جم�له� �لخ��س فيق�ل 

علم �لجم�������ل �لم�رك�صي و�للينيني. وم� 

دفعني �إل������ى ع�صق �لم�صرح هو �أنك في 

بد�ع  ح�ل �لكت�بة �أي ف������ي ح�ل فعل �الإ

تق������وم ب�كت�ص�ف�ت متت�لي������ة وقد و�صلت 

أت������رك �صخ�صي�تي  أنن������ي � �إل������ى درج������ة �

تتحدث من تلق�������ء ذ�ته� ف�أن� ال �أدفعه� 

�إلى قول �صيء بمعنى �أن خيوطه� تنفلت 

م������ن يدي وهذه ح�لة قلم������� ي�صل �إليه� 

ك�تب م�صرحي.

- هـــل ياأخذ الم�سرح دوره اأم تراجع في 

خيرة؟ ونة االأ االآ

أث������ر �لم�ص������رح ب�لتح������والت  • لق������د ت�
خي������رة، �إ�ص�فة �إلى ت�أثره  و�لتد�عي�ت �الأ

زمة. ف�������إذ� عدن� قلياًل �إل������ى �لور�ء،  ب�الأ

نج������د �أن �لم�ص������رح �ل�ص������وري خ��صة في 

�لثم�نيني�������ت و�ص������ل �إلى �أوج������ه و��صتمر 

هكذ� على �لرغ������م من بع�س �ل�صعوب�ت 

وك�ن������ت هن�ك مهرج�ن�������ت عديدة مثل: 

مهرج�ن دم�صق �لم�صرحي، و�لمهرج�ن�ت 

�لمحلية في �لم������دن، كمهرج�ن حم�س، 

وحم�ة، وحلب، و�لالذقية، وغيره� �لتي 

ك�نت بمث�بة �لمحرك للحركة �لم�صرحية 

ف������ي �صوري������ة. فظهر بف�ص������ل ذلك كت�ب 

أو  م�صرحي������ون مجي������دون مخ�صرم������ون، �

أي�ص�������ً مخرجون وممثلون  �صب�ب. وظهر �

على م�صت������وى �حتر�في كبير.. ثم ج�ءت 

زمة، ونرجو �أن تزول عن �صورية  ه������ذه �الأ

�لعربي������ة، فتر�جع �لم�ص������رح ب�صبب هذه 

�لظروف �لتي فر�صته� فتوقف مهرج�ن 

خرى،  دم�صق، وتوقف������ت �لمهرج�ن�ت �الأ

أو تر�جع������ت عرو�س �لمو��صم.   وتوقفت �

مل �أن  ولك������ن م� يبعث على �لتف�������وؤل و�الأ

مدينة كحل������ب تعي�س يومي�ً تحت قذ�ئف 

جهن������م، و�ل�ص�ئر في �لطري������ق ال يعرف 

متى ت�صقط قذيفة في منت�صف �لطريق 

فتطي������ح بحي�ته، وعل������ى �لرغم من ذلك 

يعلن ع������ن م�صرحية في نق�ب������ة �لفن�نين 

و�ص�لة �لم�ص������رح تمتلئ حتى �آخر كر�صي 

أم������ر م�صجع وه������و م�صتمر  فيه�. ه������ذ� �

زمة ��صتط�عت  ن. وفي ه������ذه �الأ حتى �الآ

�أن تقي������م مهرج�ن�ً م�صرحي�������ً، ومهرج�ن�ً 

ف������الم �لق�صي������رة، ومهرج�ن�ت �أخرى  لالأ

طف�������ل وغيره� فيعتبر هذ� تحدي�ً م�  لالأ

بعده تحٍد.

ديـــب عبـــد الفتاح قلعه جـــي ماذا  - االأ

عن انت�سار م�سرحياتك؟

م�صرحي�ت������ي  لتو�ج������د  ب�لن�صب������ة   •
عل������ى خ�صب�������ت �لم�ص�رح ف������ي �صورية، 
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أنني نلت  أو �لوط������ن �لعربي، ف�أعتق������د � �

حظ�������ً جيد�ً.. في حلب قدم لي �لعديد 

م������ن �لم�صرحي�������ت. منه������� م������� قدمته 

فرقة �لم�ص������رح �ل�صعبي مثل: م�صرحية 

)�لف�صل �لث�لث( ومنه� م� قدمه م�صرح 

حلب �لقومي )�ل�ص�طر ح�صن وعلي ب�ب� 

ميرة �صم�س �لنه�ر و�صقوط �صهري�ر(  و�الأ

وغيره�������. ومنه� م� قدم������ه لي �لم�صرح 

�لقومي في دم�صق مثل م�صرحية )عر�س 

حلب������ي( وق������د حولت ه������ذه �لم�صرحية 

�إلى عم������ل تلفزيوني. �أم� م������� قدم لي 

ف������ي �لم�ص�رح �لعربي������ة ك�ن كثير�ً فقد 

م�ر�ت مثل  قدمت لي م�صرحي�ت في �الإ

)�لف�ص������ل �لث�لث(، وفي �لدوحة وعم�ن 

عد�د(، وفي  وفي م�صر مثل )�صن�عة �الأ

ليبي� وفي �ل�صود�ن و�لجز�ئر مثل )ليلة 

خيرة(، وف������ي �لمغرب مثل  �لحج�ج �الأ

م�صرحية )فنت�زي������� �لجنون( وم�صرحية 

)ب�ب �لفرج( وبع�صه� ح�صل على جو�ئز 

جي������دة. ومنه� م� قدم ف������ي �لمهرج�ن 

�لع�لمي للم�صرح �لتجريبي في �لق�هرة 

�لمهرج�������ن  أو  � �لجن������ون(،  )كفنت�زي������� 

أو �لدولي و�لج�معي في مدينة  �لع�لمي �

أكثر  طنجة في �لمغ������رب. لقد قدم لي �

أنني  من ع�صرين ن�ص�ً م�صرحي�ً و�أعتقد �

أ�صتحق و�ل�صبب في توجه  نلت بع�س م� �

�لم�صرحيي������ن �لعرب وخ��ص������ة �ل�صب�ب 

�إل������ى م�صرحي�تي هو �نه������� من �لم�صرح 

�لتجريبي �لذي يخ�طب �لعقل، ويقدم 

جم�لي�������ت جديدة في �لم�صرح، ويعطي 

للخي�ل �نطالقته �لالمحدودة.

- هل هناك في م�سرحياتك ما تميزها 

خريات؟ عن االأ

كل م�صرحية له������� نكهة خ��صة فهي 

ممي������زة عن غيره�������.. ل������ي م�صرحي�ت 

قدمت فيه� �صخ�صية �صوفية �أو م�صرح�ً 

�صوفي�ً. ولم يكتب �أحد في هذ� �التج�ه 

كم� فعلت مثل ذلك في م�صرحية )�صعود 

�لع��صق( وم�صرحي�ت �أخرى �أي�ص�ً حيث 

ط�������ر م�صرحية عن  قدم������ت في هذ� �الإ

جالل �لدين �لرومي، وم�صرحية بعنو�ن 

)هو �لذي ر�أى �لطير( عن عم�د �لدين 

�ل�صهروردي  ع������ن  وم�صرحية  �لن�صيمي، 

�إ�ص�فة �إلى �لذي قدمته بمن��صبة �إعالن 

�صالمية ع�م  حل������ب ع��صمة للثق�ف������ة �الإ

2006م. وك�ن ل������كل م�صرحي������ة نم������ط 

خر. يختلف عن �الآ

خرى تلح فيه�  � �لم�صرحي�ت �الأ
َّ
أم �

ن�ص�ن في �أر�صه  فكرة �النت�ص�������ر لالإ

ومعي�صته وكر�مت������ه ورفع �لظلم عنه 

بمعن������ى �أن م�صرحي�تي ف������ي �أغلبه� 

رن�ص�������ن بمعن�ه  تقف �إل������ى ج�نب �الإ

�لحقيقي.
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- ع�صو �تح�د �لكتَّ�ب �لعرب في �صورية.

- رئي�س فرع حلب التح�د �لكتَّ�ب �لعرب. 

أربعون عم������اًل مطبوع�ً. منه� في �لم�صرح لي�ل م�صرحية، وم�صرح  - م������ن موؤلف�ته، له �صتة و�

�لري�������دة –در��ص�ت م�صرحية، و�لم�صرح �لحديث �لخط�ب �لمعرفي وجم�لي�ت �لت�صكيل و�صحر 

�لم�صرح.

�صك�في وحو�ر ديمقر�طي وجثة  - وم�صرحي�������ت �أخرى منه� �لم�ص�فر و�لطريق و�أوبريت �الإ

في �لمقهى.

- ن�ل موؤخر�ً ج�ئزة �لدولة �لتقديرية لع�م 2015م عن مجمل �أعم�له. 

ديب عبد الفتاح قلعه جي  لمحة عن حياة االأ
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كاتبة �شورية. ❁

»يف �سبيل العربية«

❁

�رتب������ط علم �للغ������ة بعلوم ع������ّدة �أهمها: 

علم �لنف�������س، وعلم �الجتماع، وعلم �لمنطق 

و�لفل�سف������ة و�لبيولوجيا، وغيرها من �لعلوم. 

ًهلل لفظاًهلل لفظاً وغاية  وق������د و�سع������ت �للغة كت������اب �

�بر�بر�هيم في  إلنيل( حافظ �إلنيل( حافظ �إ اع������ر ساع������ر ساع������ر � سكما قال )�سكما قال )�

يدة )سيدة )سيدة )�للغة �لعربية(: سق�سق�

وغايًة لفظًا  اهلِل  َتاَبتاَب  ِك كتاب  تاب  تعتْعُت ع�سع�سِ �سو�سَو

وِعظاِت وعظات  ظات  بِه اآٍي  عن  تقتْقُت  قسقسِ � �سوما  سوما 

فسفسِفاآلٍة سن و�سن و� ن و� عن و� َع َ اليوَم اليوَم يقسيقسيُق س�س� فكيَفاأ

لمخترعاِت اأ���س��م��اٍء  ن�سيقوتن�سيقوَتن�سيِق

كامن ال���ُدرُّ  هائهاِئِه  ائسائس سح�سح� اأ في  البحُر  البحُرن��ا  ُن��ا  اأ

دفاتي سدفاتي سدفاتي  س عن �س عن � َلوا الغوا�َصلوا الغوا�َص اأ افهل �سافهل �سَ َفهل �سَ

عر�ض وتقدمي:  �سمر الزركي



»يف �سبيل العربية«

أ    �أ    �أيـلــول   ���2015 �لعـــــدد   624

ؤن اللغة ت�ؤدي وظائف مهمة ن اللغة ت�دي وظائف مهمة ن اللغة ت�ؤدي وظائف مهمة  اوبذلك فاوبذلك فاإ

ف������ي حياة الفرد والمجتم������ع، فهي و�سيلة 

�اع������ره وع�اع������ره وع�اطفه  اع������ره وعساع������ره وعس سالف������رد للتعبي������ر عن م�سالف������رد للتعبي������ر عن م�

ي سي سي  سف������كاره، وبه������ا ينفذ مطالب������ه ويق�سف������كاره، وبه������ا ينفذ مطالب������ه ويق� أ وا

حاجاته ف������ي المجتمع ال������ذي يحيا فيه، 

خرين، وفي  إوبه������ا ينق������ل تجربته اإل������ى الآ إوبه������ا ينق������ل تجربته 

خرين  لع على تجارب القت نف�س������ه يطلع على تجارب القت نف�س������ه يّطلع على تجارب الآ قت نف�س������ه يط�قت نف�س������ه يط� �ال�ال

مم  ية، وعلى تجارب السية، وعلى تجارب السية، وعلى تجارب الأ سرة والما�سرة والما� رة والما�سرة والما�س سالحا�سالحا�

خرى وخبراتها. الأ

عباسعباسعباً عن  س������ز �س������ز � ّية التي تمّي������ز �ية التي تمي������ز �ية التي تمّي ية التي تمي�ية التي تمي� �وهي رم������ز لله�وهي رم������ز لله

ره س�ره س�ره  س�ارته، ودرج������ة ح�س�ارته، ودرج������ة ح� ارته، ودرج������ة ح�سارته، ودرج������ة ح�س سعب، وتطب������ع ح�سعب، وتطب������ع ح� عب، وتطب������ع ح�سعب، وتطب������ع ح�س س�س�

اإلى  �ل�������ل�������لً ������س������س سد والحياة، و�سد والحياة، و� د والحياة، و��د والحياة، و�� �ج�������ج������ ج�������ج������� �ف������ي م�سرح ال�ف������ي م�سرح ال

ال�ست������دلل على ما في اأعم������اق النف�س من 

رات الذهن.س�رات الذهن.س�رات الذهن. س�ت�س�ت�

ر سر سر  سرنا الحالي، ع�سرنا الحالي، ع� رنا الحالي، ع�سرنا الحالي، ع�س سحت اللغة في ع�سحت اللغة في ع� حت اللغة في ع�سحت اللغة في ع�س س�س� واأ

د �د �د  �ج�ج ج�ج� �ماتي������ة، هي ال�ماتي������ة، هي ال ماتي������ة، هي ال�ماتي������ة، هي ال� �العل������م والتقانة والمعل�العل������م والتقانة والمعل

د مرتبطا�د مرتبطا�د مرتبطاً بثقل  �ج�������ج������ ج�������ج������� �بح ه������ذا ال�بح ه������ذا ال بح ه������ذا السبح ه������ذا الس س�س� ذات������ه، واأ

نترنت(،  إابك������ة )الإابك������ة )الإ ابك������ة )السابك������ة )الس سي على ال�سي على ال� ي على ال��ي على ال�� �د اللغ�د اللغ د اللغ�د اللغ� �ج�������ج������ ج�������ج������� �ال�ال

وقديم������اً قال �سق������راط لجلي�سه: »تكلم حتى 

اأراك«.

�عار ه�������عار ه������� تحاور عن بعد  عار ه������سعار ه������س سم فال�سم فال� م فال��م فال�� �������ا الي�������ا الي ������ا اليم������ا اليمَّ أ ا

خ������رون وتراهم، ومن ثم ترى  حتى يراك الآ

يقة سيقة سيقة  سو ل�سو ل� أ ذات������ك اأنت وه������ي بعيدة عن������ك، ا

ية من �ية من �ية من  �ال اله�ال اله ؤر بات �س�ؤر بات �س�ؤ ر بات �س�سر بات �س�س سالقرب منك في ع�سالقرب منك في ع�

أو�سع  دسدسّدة وعلى ا س ب�س ب� أنا؟ ومن نحن مطروح������اً ا

نطاق في عالمنا.

هذ� مّم������� ُطرح في كت�������ب »في �صبيل 

�لعربي������ة« للدكت������ور محمود �أحم������د �ل�صيد 

أ�صت�ذ�ً في كلية �لتربية، ومدير�ً  �لذي يعمل �

ع�م�������ً لهيئة �لمو�صوع������ة �لعربية، وهو من 

دع�ة �لتم�ص������ك بعربيتن������� �لف�صيحة، ومن 

�لحري�صين على �صالمته�، و�لع�ملين على 

�لعن�ية به� و�الهتم�������م ب�صوؤونه�، و�الرتق�ء 

بو�قعه�������، و�لتمكي������ن له������� ف������ي حي�تن�������، 

و�لموؤكدين عل������ى عدم �لتخلي عن ر�ص�لتن� 

وو�جبن� تج�هه�.

أربعي������ن موؤلف�ً  � له م�يزي������د عل������ى 

من�ص������ور�ً في مج�الت �لتربية و�لثق�فة 

و�للغة منه�: »في طر�ئق تدري�س �للغة 

�لعربية«، و»�ص������وؤون لغوية«، و»تدري�س 

�للغة �لعربية بي������ن �لو�قع و�لطموح«، 

ف�ق  و»�الآ �للغ������وي«،  �لنف�������س  و»عل������م 

�لم�صتقبلية للتربي������ة �لعربية«، و»�للغة 

�لعربي������ة وتحدي�ت �لع�ص������ر«، و»�للغة 

�لعربية و�قع�������ً و�رتق�ء«، و»في ق�ص�ي� 

�لعربية  ب�للغة  �لتعريب«، و»�لنهو�������س 

ي�أتي �لكت�ب  و�لتمكين له�«، و�أخي������ر�ً 

حدث �صدور�ً »ف������ي �صبيل �لعربية«  �الأ

�ل�ص�������در ع������ن وز�رة �لثق�فة-�لهيئ������ة 

������ة �ل�صوري������ة للكت�������ب- دم�صق-
ّ
�لع�م

2015م. مكم������اًل لم� �صبق �صمن م�ص�ر 

�لحف�ظ على �للغة �لعربية �لتي توؤكد 
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و�أ�ص�لتن�  بعروبتن�  وتم�صكن�������  �نتم�ءن� 

وهويتن�.

أربعين  يقع �لكت�ب في مئتين وثم�ٍن و�

�صفحة م������ن �لقطع �لكبير، �ص������مَّ ت�صعة 

ف�صول تتن�������ول ب�قة م������ن �لبحوث �لتي 

قّدمه������� �لدكتور �ل�صيد من و�قع تجربته، 

ألقيت ه������ذه �لبحوث في عدد من  حيث �

�لموؤتم������ر�ت �لعلمّية �للغوي������ة. و��صتملت 

في معظمه� عل������ى تو�صي�ت ومقترح�ت 

هدف������ت �إل������ى �لعن�ي������ة ب�للغ������ة �لعربية، 

ومع�لجة بع�س م�صكالته� وهو على يقين 

نَّ �لعب������رة لي�صت في كث������رة �لتو�صي�ت 
ب�أ

و�إنَّم� في �لتنفيذ.

وي�أمل �لدكتور �ل�صيد في �أن تعمل �لجه�ت 

�لمعنية على �إنف�ذ بع�س �لمقترح�ت.. ورحم 

�هلل طه ح�صي������ن �لق�ئل: »م������ن �لموؤلم حق�ً 

�أن تك������ون لديك �لرغبة، ولك������ن لي�س بيدك 

�لقر�ر«.

بهذه �لعب�������رة �لموؤلمة �لتي ج�ءت 

أ �لب�حث  ف������ي ت�صدير �لكت�������ب يب������د�

�لدكتور محمود �ل�صيد كت�به »في �صبيل 

�لعربية« �لذي رتبت فيه �لبحوث في 

تقديمه� ترتيب�ً زمني�ً، من ع�م 1995 

له� في 
ّ
أو وحت������ى ع�م 2015م. ف������ك�ن �

�لمناهــــج  »ت�صميــــم  ّ�ل:  �الأ �لف�صــــل 

�صكندري������ة، ت�صري������ن  �لجامعيــــة«، )�الإ

�لث�ني، 1995م(. �صم������ل هذ� �لف�صل 

مو��صيع عّدة وهي:

�أ�اًل- �لمنهج �لجامعي.

ثانيًا- �أهد�ف �لمناهج �لجامعية.

ثالثًا- ت�صميم �لمناهج �لجامعية.

�ص�ض. ر�بعًا- �لتكامل بين �الأ

خام�صًا- م�صتلزمات �لتنفيذ.

�لثانــــي:  �لف�صــــل  ف������ي  ث�نيه�������  وك�ن 

»�أثــــر �للغــــة فــــي �لكيــــان �لعربــــي« )دم�صق، 

أي�ر،2010م(. �

مم  نَّ بق�ء �الأ
أ وهن� يرى �لدكتور �ل�صيد �

مة هي �للغة،  نَّ �الأ
من������وط بقوة لغ�ته�������، الأ

نَّ لغتن� 
أ مة، فم������ن �لو��صح � و�للغ������ة هي �الأ

�لعربية بقيت ف������ي وجه �لهجم�ت �لعنيفة 

أمتن������� �لعربية في ت�ريخه�  �لت������ي و�جهته� �

�ص�لة �لتي  �لطويل، وه������ذ� يرجع �إل������ى �الأ

�ص�لة �لتي  تت�صم به������� هذه �للغة، تل������ك �الأ

جعلته������� ق�درة عل������ى �لبق�������ء متحدية كلَّ 

و�ص�ئ������ل �لني������ل منه� و�لعمل عل������ى و�أده�، 

رت للعربية �أن تطوِّع  �ص�لة �لتي ي�صَّ تلك �الأ

�لثق�ف�ت �لقديمة له� من ف�ر�صية وهندية 

ويون�نية م������ن غير �أن تنزل ع������ن �أ�صوله�، 

وعن قو�عده� و�صم�ته� �لتي تمت�ز به� بين 

�ص�ئر �للغ�ت.
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وتن�ول �لدكت������ور �ل�صيد في هذ� �لف�صل 

أه������م قط�عين من قط�ع�ت  و�قع �للغة في �

�لمجتمع �لعربي وهم�: 

عالم. �أ�اًل- في قطاع �الإ

مية. ثانيًا- في �لعملية �لتعليمية �لتعلُّ

نَّ �لعروبة 
أ وخل�س في نه�ية �لبحث �إلى �

لي�ص������ت رد�ًء نرتدي������ه �ص�عة ن�ص�������ء، ونخلعه 

�ص�عة ن�ص�ء، �إنَّه� قَدرن� ولون عيونن� ولحمن� 

ودمن� وكي�نن�، وهي منظومة من �لقيم، وهي 

�لر�بطة و�النتم�ء و�لهوي������ة �لتي تعبر عنه� 

مة  �للغة �لعربية، ولغتن� �لعربية هي هوية �الأ

وذ�كرته� و�لوطن �لروحي له�، وهي ح�صنه� 

ف������ي �لدف�ع عن ثق�فته�������، و�لرب�ط �لقومي 

������د عل������ى نط�������ق �ل�ص�حة  ������د و�لموحَّ �لموحِّ

�لعربية.

و�إنن������� ف������ي �أم�س �لح�جة ف������ي ظل هذه 

�لعولمة �لمتوح�صة �إل������ى تعزيز �النتم�ء �إلى 

ه �إذ� َفتَر �النتم�ء، و�صعف  نَّ عروبتن� ولغتن� الأ

ن�ص�ن من قيم������ه ويتخلى عن كثير  يتحلل �الإ

م������ن دع�ئم �إن�ص�نيته �إل������ى ج�نب تخليه عن 

قوميت������ه، و�لتحلّل من �النتم�������ء �صل�صلة متى 

ب������د�أت تالحق������ت ت�أثير�ته������� وم�ص�عف�ته�، 

ن�ص�������ن نف�صه،  و�لنتيج������ة ه������ي �أن يخ�صر �الإ

ّمة هويته�. وتخ�صر �الأ

ألقيت في �لموؤتمر�ت  وثمة ثالثة بحوث �

�ل�صنوية لمجمع �للغ������ة �لعربية في �لق�هرة 

حي������ث ج�������ء ف������ي �لف�صـــل �لثالـــث بحـــث: 

»م�صتقبـــل �للغة �لعربيـــة �متطلبات �لع�صر 

آذ�ر، 2013م(. وفيه �أو�صح �لب�حث  �لقادم«، )�

أنَّه لم������� ك�ن �لع�صر �لق�دم  �لدكت������ور �ل�صيد �

متغير�ً ب��صتمر�ر، ومتدفق�ً بمع�رفه وتقني�ته، 

قوي�ء بلغ�تهم ومع�رفهم،  والبق�������ء فيه �إاّل لالأ

و�لمهيمنين بثق�فتهم و�إعالمهم، وم�صطرب�ً 

مة �لعربية، كي  بمع�ييره وقيمه، ك�ن على �الأ

يك������ون للغته� �لبق�ء و�ال�صتمر�رية، ومو�جهة 

تحدي�ت هذ� �لع�صر، �أن تعمل على: 

1- ح�صم مو�صوع �لتعريب.

2- و�صع قو�نين لحم�ية �للغة �لعربية.

أ �لتعليم �لذ�تي. 3- �عتم�د مبد�

4- ��صتخد�م �لتق�ن�ت �لحديثة.

5- �لمرونة وتقبل �لتغيير.

6- �لعن�ية ب�ل�صن�عة �لمعجمية.

7- �عتم�������د �لتربية ف������ي �لعمق تحقيق�ً 

بد�ع و�البتك�ر. لالإ

 8- �إعد�د �لفرد للحي�ة.

 9- �لعن�ي������ة بلغ������ة �لطفول������ة �لمبك������رة 

�ص��صي. و�لتعليم �الأ

10- تف�صيح �لع�مي�ت.

كفي�ء. 11- �إعد�د �لمعلمين �الأ

12- حرية �لمعلم.

13-تفعيل �لمج�مع �للغوية.
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كث�������ر م������ن جمعي�������ت �لتمكي������ن  14- �الإ

للعربية وحم�يته�.

 15- �لعن�ي������ة ب�لترجمة �إل������ى �لعربية، 

خرى. ومنه� �إلى �للغ�ت �الأ

جنبية.  16- �الهتم�م بتعليم �للغ�ت �الأ

أ�ص�ر �لدكتور �ل�صيد في �لف�صل �لر�بع   و�

آذ�ر،2013م(   �( �لعربيـــة«،  �للغـــة  »م�صـــكالت 

أنه�  �إل������ى �لنظرة �لمع��صرة �إل������ى �للغة على �

منظوم������ة، مع ذكر للم�ص������كالت �لتي تو�جه 

�للغة �لعربية ف������ي �صوء �لمفهوم �لمنظومي 

�ل�ص�مل للغة.

نَّ �أغلب هذه 
أ وي������رى �لدكت������ور �ل�صي������د �

أبع�د هي:  أربعة � �لم�صكالت تتمثل في �

�- �لم�صكالت ذ�ت �لبعد �لح�صاري.

�- �لم�صكالت ذ�ت �لبعد �ل�صيا�صي.

�- م�صكالت ذ�ت طابع تربوي.

�- م�صكالت ذ�ت طابع �جتماعي.

كم������� �أو�ص������ح �لدكت������ور �ل�صي������د في 

�لف�صــــل �لخام�ض »ق�صايــــا تن�صيقية في 

آذ�ر، 2014م( عدد�ً  م�صيــــرة �لتعريب«، )�

ة، ور�أى  م������ن �لق�ص�ي� �لتن�صيقي������ة �لملحَّ

نَّ ع������دم �لتن�صيق هو �ل������ذي يوؤدي �إلى 
أ �

�لفو�صى و�لت�صتت و�لتخبط و�الرتج�ل، 

نَّ �لتن�صيق ه������و �لذي يوؤدي 
أ في حي������ن �

عم�ل  �إل������ى �لنج�ح في �أي عم������ل من �الأ

م�د�م ي�صمل �لتنظيم و�لتك�مل و�لتز�من 

أد�ء ذلك �لعمل �لر�مي �إلى تحقيق  ف������ي �

غ�ي�ت معينة.

و�إنَّ �لتعري������ب، ح�ص������ب ر�أي �لدكتور 

�ل�صي������د، اليقت�ص������ر فقط عل������ى ترجمة 

جنبي������ة ونقله� �إلى �لعربية،  �لن�صو�س �الأ

ب�لعربي������ة،  جنبي������ة  �الأ �لعل������وم  وتعلي������م 

واليقت�ص������ر فقط على �إيج�������د مق�بالت 

جنبية لتعميم �لعربية  لف�ظ �الأ عربية لالأ

و��صتخد�مه� في مي�دين �لمعرفة، و�إّنم� 

يعني بمفهوم������ه �ل�ص�مل �صي������رورة �للغة 

�لعربية و�صي�دته������� و�نت�ص�ره� في جميع 

من�حي �لحي�������ة تعليم�������ً و�إد�رة و�إعالم�ً 

وتو��صاًل، وفي جمي������ع قط�ع�ت �لتنمية 

أد�ًء �صليم�ً على  �ل�ص�مل������ة و�لم�صتد�م������ة �

قالم. ل�صنة و�الأ �الأ

� �لق�ص�ي� �لتن�صيقية �لملحة في م�صيرة  مَّ
أ �

�لتعري������ب فتتمث������ل في �ص������رورة �لتخطيط 

�للغوي في �ص������وء �ل�صي��صة �للغوية و�لقر�ر 

�لمعي�ري  و�لتن�صي������ق  �لمل������زم،  �ل�صي��ص������ي 

�للغوي، وفي و�ص������ع �لم�صطلح�ت �لعلمية 

�لعربية، و�لتن�صيق بين بنوك �لم�صطلح�ت، 

وفي مج�ل �ل�صن�عة �لمعجمية، و�لتن�صيق 

عالم  ف������ي �لنظ�������م �لتعليمي �لعرب������ي، و�الإ

�للغ������وي �لعربي، ومع�لج������ة �لرموز �لعلمية 

و�لو�صع �للغوي على �ل�ص�بكة، وبين جمعي�ت 

حم�ية �للغة �لعربية.
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وبّي������ن �لب�حث ف������ي �لف�صـــل �ل�صاد�ض 

جنبيـــة  �الأ ��للغـــات  �لعربيـــة  »�للغـــة 

�موقعهـــا فـــي �لتعليـــم �لعام فـــي �لوطن 

�لعربي«، )دم�ص������ق، 2014م(. �أهمية تعلم 

جنبية، وو�قع  �للغ������ة �لعربية و�للغ�������ت �الأ

جنبية في  تعليم �للغة �لعربي������ة و�للغة �الأ

�لتعليم �لع�م. وفق�ً لقول �ل�ص�عر:

نفُعُه يكثر  المرء  لغات  بقدر 

اأعواُن ال�سدائد  له عند  وتلك 

فبادر اإلى حفظ اللغات م�سارعًا

اإن�سان. بالحقيقة  ل�ساٍن  فكل 

ونتعرف من خالل �لف�صل �ل�صابع »��قع 

تدري�ض �للغة �لعربية في �لجامعات �لعربية«، 

ول، 2014م(  على: )بيروت، ك�نون �الأ

�أ�اًل- و�قع �للغة �لم�صتخدمة في �لتدري�س 

�لج�معي في �لوطن �لعربي.

ثانيـــًا- �ل�صك������وى م������ن �صع������ف م�صتوى 

�لخريجي������ن، �إذ يُرج������ع بع�صهم م������رّد هذ� 

�ل�صعف �إلى طر�ئق �لتدري�س حيث يحملونه� 

م�صوؤولية هذ� �لتردِّي.

ثالثًا- طريقة �لتدري�س �أحد مكون�ت 

�لمنهج: �إذ تعّد طريق������ة �لتدري�س مكون�ً 

من مكون�ت �لمنهج بمفهومه �لمنظومي 

أ�ص��صي�ً  �ل�صمول������ي �لمتك�مل، وعن�ص������ر�ً �

أثر كبير في  في ه������ذه �لمنظومة، وله������� �

ه������د�ف �لمر�صوم������ة للمنهج،  تحقي������ق �الأ

نَّ �لمدر�������س ال يدّر�������س بم�دت������ه 
ذل������ك الأ

أ�صلوبه  فق������ط، و�إّنم� يعلّ������م بطريقت������ه و�

و�صخ�صيت������ه وعالق�ته م������ع طالبه. وم� 

ي�صربه لهم من مثل �أعلى وقدوة ح�صنة، 

وعل������ى �لمدر�صي������ن م�صوؤولي������ة كبيرة في 

جذب طالبهم �إلى �لم�دة �لتي يدّر�صونه� 

عل������ى �أن يكونو� متقنين م�دتهم، ع�رفين 

أ�صر�ره�، ومدركين �صم�ته� وخ�ص�ئ�صه�،  �

نهم �لقدوة و�لمث�ل �أم�م طالبهم،  ذلك الأ

به������م يقتدون، ولغتهم يقلدون، ف�إذ� ك�نت 

أ�صلوبه م�صتقيم�ً،  لغة �لمدر�������س �صليمة، و�

�مت�ّس طالبه �ل�صالم������ة و�ال�صتق�مة في 

�صلوب و�لتر�كيب، و�إذ� �رتكب �لخط�أ،  �الأ

ذه�ن  وعلّم������ه لطالبه ر�صخ �لخط�أ في �الأ

قالم، و�نتقل من  ل�صنة و�الأ و�صرى على �الأ

جيل �إلى �آخر.

ر�بعـــًا- طر�ئ������ق تدري�س �للغ������ة �لعربية 

ف������ي �لج�مع�������ت �لعربية: وج�������ء تحت هذ� 

�لعنو�ن: 

1- تدري�������س �للغ������ة �لعربية ف������ي كلي�ت 

د�ب و�لتربية. �الآ

لغي������ر  �لعربي������ة  �للغ������ة  تدري�������س   -2

أنَّه� مطلب ج�معي. �لمتخ�ص�صين على �

 عل������ى درب �لنهو�س 
*
خام�صـــًا- �ص������وًى

بطر�ئق تدري�س �للغة �لعربية في �لج�مع�ت 

�لعربية.
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أ�ص�������ر �لدكت������ور �ل�صي������د ف������ي �لف�صل  و�

�لثامـــن، »�ال�صتثمـــار في �للغة ثـــر�ة قومية 

أي�ر، 2015م(  فـــي عالم �لمعرفـــة«، )دم�صق، �

�إلى �أهمية ومك�نة �للغ������ة �أوالً، و�إلى �لقيمة 

�القت�ص�دي������ة للغ������ة ث�ني�������ً، و�إل������ى مج�الت 

نَّ 
أ �ال�صتثم�ر في �للغ������ة �لعربية ث�لث�ً. على �

أ�ص��ص������ي وه�م في  هذ� �ال�صتثم�������ر ر�فد �

 عن 
ّ
عملي������ة �لتنمي������ة �لم�صتد�م������ة. وغني

�لبي�������ن �أن �ال�صتثم�ر في �للغ������ة �لوطنية 

جي�ل  ن�ص�������ن و�الأ يعني �ال�صتثم�������ر في �الإ

�لق�دم������ة، و�صم�������ن وحدته������� وتم�صكه������� 

بقيمه� وثو�بته������� ومكت�صب�ته� ومرجعي�ته� 

وت�ريخه�، ومنحه� �لفر�صة للمن�ق�صة في 

جميع �لمي�دين، مع حف�ظه� على هويته�. 

كم� �أن �ال�صتثم�ر في �للغة يعني �ال�صتثم�ر 

بد�ع و�البتك�ر في  تق�ن و�الإ في �لجودة و�الإ

كل م������� يتعلق ب�للغ������ة �لعربية من وظ�ئف 

و�أعم�ل تعتمد عل������ى �لمه�ر�ت و�لقدر�ت 

و�لتفكير.

و�إذ� ك�نت �لعملية �لوطنية من مقوم�ت 

�ل�صي�دة �لوطنية، واليمك������ن �أن تحل محله� 

عمل������ة �أجنبية، ف�إنَّ �للغ������ة �لوطنية هي من 

�أهم �أدو�ت تعزيز �لمو�طنة.

أّنن������� �إذ� وقفن�  وي������رى �لدكتور �ل�صي������د �

أ�س �لم�������ل نحو �ال�صتثم�ر في  على توجيه ر�

مع�لجة �للغ������ة �لعربية ف�إنن������� نتوقع ع�ئد�ً 

أي�ص�ً، وذلك  كبي������ر�ً للم�صتثمر نف�صه وللغ������ة �

�صب�ب �لت�لية: لالأ

1- ق�بلية ه������ذه �ال�صتثم�ر�ت للنمو نظر�ً 

الت�ص�������ع �ص������وق �للغ������ة �لعربية ف������ي �لمنطقة 

�لعربي������ة، وتز�يد �لطلب على بر�مج �لمع�لجة 

�للغوية.

�صالمية  2- تف�عل �لثق�فة �لعربية و�الإ

مع ثق�ف�ت �لع�ل������م �لمختلفة عبر �ل�ص�بكة 

نترن������ت(، وتن�م������ي رغب������ة �لم�صتخدم  )�الإ

�لعرب������ي في �إثب�������ت ذ�ته من خ������الل لغته 

�لع�لمية، و�إقب�ل غي������ر �لعرب على بر�مج 

تعلمه�.

3- مرون������ة �للغ������ة �لعربي������ة، وقدرته������� 

على ��صتيع�������ب �لتقني�������ت �لمختلفة لتعدد 

خ�ص�ئ�صه������� وتفرده�، مم������� يجعله� حقاًل 

خ�صب�ً للدر��ص�������ت �لتنظيرية �للغوية ب�صفة 

ع�مة، مم� ي�صمن رو�ج�ً له� في حركة �لبيع 

و�ل�صر�ء عن������د �لطلب، وتن�مي�������ً في و�ص�ئل 

�لعر�س.

أي�ص�ً �إلى بع�س  أ�ص�ر �لدكتور �ل�صيد � كم� �

مج�������الت �ال�صتثم�ر في �للغ������ة �لعربية على 

�صبيل �لمث�ل ال �لح�صر متمثاًل في: 

1- ت�صنيف �لمع�جم لال�صتعم�ل �لع�م.

2- ت�صنيف مع�ج������م �لم�صطلح�ت في 

مج�الت محددة.

3- بر�مج مع�لجة �لن�صو�س.
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لية. 4- �لترجمة �الآ

5- �ل������ذك�ء �ل�صن�عي، وخ��ص������ة �إن�ص�ء 

نظم �لمعلوم�ت وبنوك �لمعلوم�ت.

لة؛  ن�ص�ن و�الآ 6- تح�صين �الت�ص�ل بين �الإ

�أي تطويع لغ�ت �لح��صوب للغة �لعربية.

ويختم �لدكتور �ل�صيد هذ� �لبحث بقوله: 

نَّ �ال�صتثم�ر في �لفكر، 
أ ن نع������ي � و�ن الأ �آن �الأ

ولوي�ت،  ووع�������وؤه �للغة، يجيء في مقدمة �الأ

نَّ �ال�صتثم�ر ف������ي من�جم �لعقول ال يعدله 
أ و�

أّي ��صتثم�������ر �آخر، ورحم �هلل �ل�ص�عر بدوي  �

�لجبل �إذ يقول:

والدهُر ملك العبقرية وحدها

�ـــســـّفـــاح وال  ـــــار  جـــــّب مــــلــــك  ال 

ــــراره وكــنــوزه ـــكـــون فـــي اأ�ــــس وال

لــ�ــســالح وال  لـــوغـــًى  ال  لــلــفــكــر 

اأمرها وي�سلح  الدنيا  الت�سلح 

ــــراِح. �ــــسُ ــعــاع  ـس كــالــ�ـ بــفــكــٍر  اإال 

ويفرد �لدكتور �ل�صيد �لف�صل �لتا�صع 

خير للحديث عن »�لتجربة �ل�صورية  ��الأ

وق������د  �لعربيــــة«،  للغــــة  �لتمكيــــن  فــــي 

ألق������ي هذ� �لبحث ف������ي �لموؤتمر �لر�بع  �

للمجل�������س �لدولي للغ������ة �لعربية )دبي، 

ف 
ّ
أي�ر،2015م(. في ه������ذ� �لف�صل نتعر �

على �لتجربة �ل�صورية في �لتمكين للغة 

�لعربي������ة، وم�ه������و ح�ل ه������ذه �للغة قبل 

ت�صكيل لجنة �لتمكي������ن وبعده�، �إ�ص�فة 

�ص������و�ء على خطة �لعمل  �إلى ت�صليط �الأ

�لوطنية للتمكين للغة �لعربية، و�لحف�ظ 

عليه�������، و�الهتم�م ب�إتق�نه�������، و�الرتق�ء 

به�، م������ع عر�سٍ لبع�������س �إنج�ز�ت عمل 

أر�������س �لو�قع. من  ه������ذه �للجنة عل������ى �

خ������الل عر�س مر�حل �إنج�ز�ت �لحف�ظ 

أن�صئ  على �للغة منذ ع�م 1919م حينم� �

أّول مجم������ع للغة �لعربية، ب��صم �لمجمع  �

�لعلمي �لعربي.

أّن �صوري������ة �أعطت �للغة �لعربية  ومع �

كل �الهتم�م، وتب������و�أت موقع�ً رفيع�ً في 

�لحي�������ة �لثق�في������ة منذ وق������ت مبكر، �إاّل 

أّن������ه مطلوب منه������� �لي������وم ��صتكم�ل كل  �

جهوده� للنهو�������س به� وال�صيم� في هذه 

�لمرحل������ة �لت������ي يتعر�س فيه������� وجودن� 

�لقوم������ي �إل������ى مح�والت طم�������س هويته 

ومكون�ته، و�ل������ذي ي�صكل �لتم�صك ب�للغة 

�لعربي������ة عنو�ن�ً للتم�صك به������ذ� �لوجود 

نَّ دعمن� 
أ خ������ذ ب�لح�صب�������ن � ذ�ته، مع �الأ

جنبية للوف�ء بمتطلب�ت  لتعل������م �للغ�ت �الأ

خرين  �لتعلم و�لتو��صل �لح�ص�ري مع �الآ

لي�������س بدياًل عن �للغة �لعربية، بل محفز 

�إ�ص�في لتمكينه� و�الرتق�ء به�.

همي������ة بم������ك�ن �أن نتعل������م  وم������ن �الأ

�للغ�ت �لحّي������ة لنتعرف منجز�ت �لتقدم 

ن�ص�ني م������ن دون �أن يعني ذلك �إهم�ل  �الإ
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أو �أن يك������ون مدع�������ة  لغتن������� �لقومي������ة، �

خرين، �إذ  لل�صع������ور ب�لدوني������ة تج�������ه �الآ

�إنَّ علين������� �أن نك������ون فخورين بلغتن�، وال 

بد�ع  يتحق������ق فخرن� �إال �إذ� �أغنين�ه� ب�الإ

في كل �صف������وف �لمعرفة، فهو يعزز من 

حيويته�، ومن ع�لميته�، ويجعله� ف�علة 

ن�ص�ني �إذ ال هوية  ف������ي م�ص�ر �لوع������ي �الإ

م������ن دون لغة، وال وط������ن من دون هوية. 

وفي �ص������وء �إ�صتر�تيجية �لدولة �لمتعلقة 

ب�للغة و�صع������ت �للجنة �لم�صكلة للتمكين 

للغة �لعربية و�لحف�ظ عليه� و�الهتم�م 

ب�إتق�نه� و�الرتق�ء به� خطة �لعمل �لوطنية 

أربعة  للتمكين. و��صتمل������ت �لخطة على �

غ�ت 
ّ
ّول �لم�صو �أق�ص�م، تن�ول �لق�ص������م �الأ

�لتي دعت �إلى و�صعه�������، وتن�ول �لق�صم 

�لث�ني، �لو�قع �للغوي و�لعو�مل �لموؤثرة 

بل 
ُ
فيه، ووق������ف �لق�صم �لث�ل������ث على �ص

�لمو�جهة �لتي تجلت في:

1- تعزيز �النتم�ء.

2- �لحر�س عل������ى �ل�صالمة �للغوية في 

�لكتب و�لمر��صالت.

3- �ص������رورة �إتق�������ن �لن��صئ������ة جميع�������ً 

أ�ص��صي�ت لغتهم. �

تي�صي������ر  قو�ع������د  دلي������ل  �عتم�������د   -4

ف������ي  �لمجمعي������ة  و�لق������ر�ر�ت  م������الء،  �الإ

�ص�ليب �ل�ص�������درة عن مجمع  لف�������ظ و�الأ �الأ

�للغ������ة �لعربية في دم�ص������ق، وتوزيعه� على 

عالمية  �لموؤ�ص�ص�ت �لتربوية و�لثق�فية و�الإ

و�ص�ئر �لجه�ت �لمعنية.

و�لق������ر�ر�ت  �لت�صريع�������ت  تطبي������ق   -5

�لملزمة لحم�ية �للغة �لعربية.

خي������ر من  ورّك������ز �لق�ص������م �لر�ب������ع و�الأ

�لخطة على �لق�ص�ي� �لملحة �لتي تتطلب 

�لمع�لج������ة �ل�صريع������ة ف������ي كل وز�رة من 

وز�ر�ت �لدولة. 

وقد دع������� روؤ�ص�ء جمعي�������ت حم�ية 

�للغ������ة �لعربية في �لوط������ن �لعربي �إلى 

تعميم �ل�صي��ص������ة �للغوي������ة �ل�صورية في 

م، و�لتجربة �ل�صورية  �لتعليم ب�للغ������ة �الأ

قط�ر  في �لتمكين للغ������ة �لعربية على �الأ

�لعربية.

وهكذ� يبدو لن� و��صح�ً وجلي�ً من خالل 

نَّ �للغة �لعربية »ال نقّد�صه� ونتكلم 
أ م� �صبق �

به������� فح�ص������ب، و�إنَّم� نفكر به�������، ون�صعر به� 

ونعلّم ونحي� به�«.

كم� نجد في كت�ب »في �صبيل �لعربية« 

دعو�ت �ص�دقة �إلى �صرورة �لع�س ب�لنو�جذ 

على م� تبق������ى لدين� من ثو�بتن������� �لقومية 

متمثاًل في هذه �للغة �ل�صريفة �لتي و�صعت 

كت�������ب �هلل، وح�فظت على �لهوّية �لعربية، 

ألّمت  و�لثق�فة �لعربية رغ������م �لمحن �لتي �

رز�ء �لتي �نت�بته�. وقد  مة �لعربية، و�الأ ب�الأ
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�عتمد �لب�حث �لدكتور محمود �ل�صيد في 

�صلوب �لتوثيقي لو�قع  ه������ذ� �لكت�ب على �الأ

�صل������وب �ال�صتق�ص�ئي  �للغة من جه������ة، و�الأ

ف������ي �لبحث عن �لمعلوم�������ت �لمن��صبة من 

أّنه �ص�حب �لمعرفة  جهة �أخرى. وال �صيم� �

و�لخب������رة و�لتجرب������ة �لطويلة ف������ي مي�دين 

�للغة �لعربي������ة و�لتربية، و�لحر�س �ل�صديد 

عليهم�..

ورحم �هلل �لدكت������ور عبد �لكريم �لي�في 

�لق�ئل:

لم يبق �سيء باأيدينا �سوى لغة

ن�سونها ب�سواد القلب والهدب.

������َب من �لحج�َرِة لي�صتدلَّ به عل������ى �لطريق. )ج( �ُصوَّى  ر�س. و- م� نُ�صِ ةُ(: م� َغلُ������َظ و�رتفع مْن �الأ ������وَّ * )�ل�صُّ
ين �ُصّوى ومن�ر�ً كمن�ِر�لطريق«. َ�ْصو�ءٌ. وفي �لحديث: »�إنَّ للدِّ

أ و�

الهوام�ش
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اإ�ســــــدارات جـــــديدة

ال�سحك تاريخ وفن

الكتاب: ال�سحك تاريخ وفن

الكاتب: ن�رس الدين البحرة

النا�رس: دار ال�سدى

وىل-2015م دبي: الطبعة االأ

لقد تكل������م �لفقه�������ء و�لنق�������د و�لعلم�ء 

ن�ص�������ن و�أهميته�،  طب�������ء عن �صح������ة �الإ و�الأ

أنه من �ملفي������د لل�صحة �جل�صدية  وبرهن������و� �

منه� و�لنف�صي������ة، �أال يُ�ْصتََبعد - كي ال نقول 

يُْكرَث ِمَن- �ل�صحك.

�أديب و�شحفي �شوري. ❁

❁

اإعداد: ح�سني هالل

نافـــــــذة علــى

ء 

 ،

دية 

عد - كي ال نقول 
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له  أر�د �الإ أبو زي������د �لذي ق�ل: حني � وم������ن هوؤالء �ملتكلمني ع�مل �لفكر �لدكتور �أحمد �

ك������ر �أن يخلق �لع�مل �أطلق �صحكة قوية، فك�نت �أرج�ء �لع�مل �ل�صبعة.. ثم �أطلق �صحكة  �الأ

�أُخرى فك�ن �لنور، و�أطلق �صحكة ث�لثة، فك�ن �مل�ء.. وهكذ� حتى خلق �لروح من �ل�صحكة 

�ل�ص�بعة.

�صت�������ذ ن�رص �لدين �إىل جزءين، وزعهم�   م������ن عن�وين كت�ب �ل�صحك، �لذي ق�صمه �الأ

على ثم�نية ف�صول:

أ�صهر  �لتهري������ج يف م�ص�رح دم�صق.. �لنكتة و�خلي�ل و�لبهجة.. �لربط و�لزير و�لبُّم.. �

م�م..  أ�صعب بني �لزن�دقة.. من م�ص�هري �حلمقى.. �أعر�بي خلق �الإ دب �لعربي.. � كتب �الأ

�خلو�ج�ت �ملتم�رّصون.. �صعر بل�ص�ن حم�������ر.. �لعربية يف زمن �النحط�ط.. طبل خمزق 

ودف ممزق. 

❁    ❁    ❁

طاغور راويًا

�ســـدر حديثـــًا عـــن وزارة الثقافـــة- الهيئة 

العامـــة ال�سوريـــة للكتـــاب، روايـــة مـــن تاأليـــف 

رابندرانـــات طاغور وترجمـــة الدكتورة ماري 

�سهر�ستان بعنوان »غورا«.

ع������دد �صفح�������ت �لرو�ي������ة /640/ �صفحة 

ل������ة على /97/ف�صاًل،  من �لقطع �لكبري. مف�صّ

موؤطرة مبقدمة وخ�متة.

كر للهند، موجود يف  يعتقد ط�غور �أن �لعدو �الأ

�لهن������د نف�صه�، وذلك يف �خلر�ف�ت �لعمي�ء وت�أليه 

�لتق�ليد و�لع�د�ت ويف �لدي�ن������ة �لك�ذبة و�ل�صق�ء 

�لكبري �لذي مي�صك بتالبيب �ل�صعب �لهندي.

كم������� يقدم ط�غ������ور يف رو�يته هذه، �ص������ور�ً عن �حلب و�ل�صد�ق������ة ع�برة �لطو�ئف 

� ��صم �لرو�ية »غور�« فهو �خت�ص�ر  مَّ
أ أّخ�������ذة. � و�ملذ�ه������ب، بكت�بة ر�ئعة وعر �صخ�صي�ت �

ال�صم بطله� »غورمه�ن« ومعن�ه يف �لعربية: �لوجه �ل�ص�حب.

ة- الهيئة 

ف 

ة الدكتورة ماري 

/ �صفحة 

 ،

 للهند، موجود يف 

ليه 

ء 
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اأمري الكمان

�صم������ن �صل�صلة »�آف�ق ثق�فية« �لتي ت�صدره������� وز�رة �لثق�فة و�صل �إىل �ملكتب�ت كت�ب 

جديد عن »�أمري �لكم�ن«:

الكتاب: �سامي ال�سّوا »اأمري الكمان«

الكاتب: اأحمد بوب�ض

النا�رس: الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

دم�سق: طبعة اأوىل-2015م

يق������ول �أحمد بوب�س يف كت�ب������ه �ملوؤلف من 

/161/�صفحة من �لقطع �ل�صغري:

يف هذ� �لكت�������ب ح�ولن� ت�صلي������ط �ل�صوء 

عل������ى خمتلف جو�نب حي�������ة ون�ص�ط�ت �ص�مي 

�ل�صّو�. �إ�ص�فة �إىل �ل�صرية �لذ�تية له، يت�صمن 

�لكت�������ب ن�ص�ط�ته �ملو�صيقية وجواللته �لعربية 

و�لع�ملي������ة، و�إبد�ع�ت������ه �ملو�صيقي������ة، يف جم�يل 

�لت�أليف �ملو�صيقي و�لعزف. وخ�ص�صن� ف�صاًل 

للق�ص�ئد �لت������ي نظمه� �ل�صع������ر�ء يف عبقرية 

�ص�مي �ل�صّو� �ملو�صيقية.

❁    ❁    ❁

ال�رسابي جديد الكال�ض

من »�صفح�ت من �أدب مي�صلون« ل�»دم�صق قر�ء�ت و�إ�ص�ء�ت« ل�»هو�م�س على مفكرة 

ع��ص������ق دم�صقي« و�ص������والً ل� »خمت�ر�ت من �صعر �جلالء«. مل تف������ر للك�تب �ملوّثق �لب�حث 

أر�صف������ة وبحث�ً وتوثيق�ً  أ له قلم، يف خدم������ة �لفن و�لثق�فة، � غ�ص�������ن كاّل�س هم������ة ومل يهد�

و�إعالم�ً. وه� هو �ليوم يكلل جهوده ون�ص�ط�ته �ملوفورة بكت�ب عن �صديقه �لر�حل »كم�ل 

فوزي �ل�رص�بي«:

لف من 

وء 

مي 

من 

لعربية 

يل 

ء يف عبقرية 
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الكتاب: كمال فوزي ال�رسابي )�ساعرًا مرتجمًا وباحثًا(

�ض الكاتب: غ�سان كالَّ

النا�رس: الهيئة العامة ال�سورية للكتاب

يع������دُّ �لكت�ب �ل������ذي �صدر حديث�������ً يف ع�م 

دم�ص������ق  يف  �لثق�ف������ة  وز�رة  ع������ن  /2015م/ 

و�ملك������ون من /272/ �صفحة من �لقطع �لكبري، 

يتوزعه� قر�بة /20/عنو�ن�ً، �إ�ص�فة �إىل مقدمة 

بخ�صو�������س �لك�ت������ب و�لكت�ب، و�ص������ور خمت�رة 

للر�حل �ل�رص�بي.

مـــن عناوين الكتاب: كم�������ل ونز�ر ولبن�ن- 

�ل�رص�بي و�صع������ره �لغن�ئ������ي- �ل�رص�بي مكرم�ً- 

�ل�رص�بي ب�أقالم م������ن عرفوه- �ل�رص�بي يف ذمة 

�هلل.

من ق�سيدة الراحل ال�رسابي، التي بعنوان »لن اأموت«

ــــْد مــتُّ ـــــاأين ق ــــال ب مــــْن ق

ــق ُيـــوؤ�يـــنـــي �تـــــــر�ُب دمــ�ــص

ــكــرين ــ�ــص �يـــحـــنُّ عـــلـــيَّ �ُي

ـــعـــذِب �ملــكــنــوِن بـــ�ـــصـــذ�ُه �ل

�رمـــــــــــادَي فــــيــــِه ممـــتـــزٌج

هــــِل �ملــيــمــوِن؟! بــرمــاِد �الأ

ـــا معكم حــيٌّ �أن  .. مــا مــــتُّ

ـــــقـــــر�ٍن تـــــاأتـــــي �قـــــــر�ِن ل

بــاٍق ـــا معكم  �أن  .. مــا مــــتُّ

�حنيني ق�صيدي  بجماِل 

❁    ❁    ❁

م 

������ق 

لكبري، 

ىل مقدمة 

رة 

ن- 

 -

بي يف ذمة 
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آر�ء كثيرة، �در��صات عديدة طرحت �كتبت حول مو��صيع ال ح�صر لها في  �

ر�ء ��لدر��صات بين �أخذ �رد، �بين �ختالفات  تاريخنا �لقديم، �ماز�لت هذه �الآ

ر�ميين ��نتقالهم من بو�دي �ل�صام ��لعر�ق  ال ح�صر لها حول زمن �رتحال �الآ

لم  �لماذ�  �صوريين،  �الآ مع  �لعد�ء  ��أ�صباب  �لخ�صبة،  �لزر�عية  �صهولهما  �إلى 

ر�مية في ظل مملكة ��حدة؟! تتحد هذه �لممالك �الآ

ثرية، في كثير من �لدر��صات، فا�صطر  لقد غابت �ل�صو�هد �لتاريخية ��الأ

جنبية  كل من بحث في هذه �لمو��صيع �لدقيقة �إلى �ال�صتعانة بالم�صادر �الأ

ت�صف  �لتي  �لقديم،  �لعهد  كتاب  على  تعتمد  �لتي  �لمغر�صة  ��لــدر��ــصــات 

حد�ث من �جهة نظر يهودية بعيدة عن �لعلمّية ��لدقة، �كلها تدل على  �الأ

نتج  �لذي  �صورية  �الآ ��لد�لة  �لممالك  هذه  بين  ��لقتال  ��لتفتت  �لتفكك 

رامّية عظمة الآ

اآخر الكالم
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عنه �لدمار ��لخر�ب ��لقتل ��لفو�صى �لتي ال حد�د لها، �لكن على �لرغم 

�صر  من كل ما ��صف من �أخبار »�لعهد �لقديم« عن �لنز�عات �لد�خلية بين �الأ

�لحاكمة في بالد �ل�صام �بالد �لر�فدين ��لجزيرة، �لتي جلبت للبالد �ل�صعف 

ّ�ل قبل  لفين �لثاني ��الأ ر�مية في �الأ آثار �لممالك �الآ ��لركود ��لهو�ن، بقيت �

�لميالد، �صاهدة على ح�صارتهم �فنونهم في ممالك دم�صق �حماة، �جوز�نا، 

�بيت �آجو�صي ��صماأل، �بيت عديني، �بيت رجوب، �جي�صور �غيرها.. �مع كل 

د�لية،  لغة  ��أ�صبحت  �لعربي،  �لم�صرق  لغة  ر�مية  �الآ �للغة  بقيت  حــدث،  ما 

ها- كما هو معر�ف- تكتب بحر�ف �أبجدية عددها  نَّ ل�صهولة �لتعامل بها، الأ

من  تتكون  �لبابلية  �صورية-  �الآ �للغة  كانت  زمنهم  في  بينما  حــرفــًا..   /��/

�لمر��صالت  �لتد�ين  �لتجارية،  �لوثائق  فلتحرير  م�صماري،  مقطع   /�00/

ر�مية �أ�صهل بكثير، مما جعلها تفر�ض نف�صها بقوة عالميًا  �لد�لية، كانت �الآ

في �لحفظ ��لتعّلم..

ر�دة �لقوية في �لتجارة ��لمعرفة  ر�ميون في بالد �ل�صام، �الإ لقد �متلك �الآ

ثار �أن رجاالت م�صر �بالد  ��لتو��صل مع �لعالم �لقديم، لذلك �جد علماء �الآ

ر�مية، حتى  آ�صيا �ل�صغرى �بالد �لهند ��أفغان�صتان قد ��صتخدمو� �الآ فار�ض، ��

�ل  �الأ »د�ريو�ض«  �نق�ض  ر�مية،  باالآ م�صّطرة  �صل،  �الأ بابلية  »�أحيقار«  ق�صة  �إن 

»�إن  ع�صاف  �أبو  علي  �لدكتور  يقول  �لمو�صوع  هذ�  �حول  ر�مية  باالآ كتب  قد 

بجدية �لفار�صية �لموؤلفة من �ثنين �ع�صرين حرفًا، قد �بتدعت بالقيا�ض  �الأ

�لفار�صية  في  ��إن  خمينية،  �الأ �ل�صاللة  �صقوط  بعد  ر�مية،  �الآ بجدية  �الأ على 

ر�مية«. �لكثير �لكثير من �لمفرد�ت �الآ

�صكندر �لمقد�ني �ل�صرق، �أ�صبحت �ليونانية، �للغة �لر�صمّية،  عندما �حتل �الإ

ر�مية لغة �ل�صعب، �لم يتغّير �لو�صع في زمن �الحتالل �لر�ماني،  �بقيت �الآ

لقد  ر�مية..  �الآ من  ��لقو�عد  لفاظ  �الأ من  كثيرً�  �لعربية  �للغة  �أخــذت  �قد 

�صمدت هذه �للغة �لر�ئعة �أمام لغات �لدخالء من �إغريق �ر�مان �بيزنطيين، 
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��صانت �لوحدة �للغوية للوطن �لعربي خالل /��00/ �صنة تقريبًا، من �صقوط 

�لكبرى..  �لعربية  �لفتوحات  ر�مية عام )��� ق.م( حتى  �الآ �لكلد�نية-  بابل 

منها  ��لقريبة  �صقيقتها  �لف�صحى،  �لعربية  للغتنا  �ل�صبيل  بذلك  ممهدة 

ر�ميون قلمهم  �الآ »نقل  يقول:  �لذي  �لدكتور محمد محّفل(،  تعبير  )ح�صب 

�لى،  �ل عن معا�صريهم كنعانيي �ل�صاحل �ل�صوري، �به كتبو� ن�صو�صهم �الأ �الأ

�كتابة �لغة تلك �لن�صو�ض )من �لقرن �لعا�صر �إلى �ل�صابع ق.م( ت�صبهان ��إلى 

درجة كبيرة محتويات �لن�صو�ض �لكنعانية �لمعا�صرة لها«..

ثرية تثبت �لعالقة  �لنقو�ض ��لكتابات �لتي �كت�صفت في كثير من �لمو�قع �الأ

�لوثيقة بين �لكتابة �لتدمرية ��لنبطية، �كيف �صميت بال�صريانية بعد �نت�صار 

�لتي  �للغة  نها  الأ قد�صيتها  ��أخــذت  �لقديم،  �لم�صرق  في  �لم�صيحية  �لديانة 

�صطرنجيلي«  تكلم بها �ل�صيد �لم�صيح )عليه �ل�صالم(، �كيف �تخذت »�لخط �الإ

�لذي يعد �أقدم �لخطوط �ل�صريانية ��أ�صلها جميعًا، باأ�صكاله �لثالثة: غليظ، 

��صط، دقيق.. �كيف قامت تدمر، بتطوير هذ� �لخط، ��صار يميل �إلى �لتد�ير، 

�صطرنجيلي، �حافظت �للهجة �لتدمرية على  �قد �نعك�ض هذ� على �لخط �الإ

ر�مية �لقديمة، �يعود تاريخ �لنقو�ض ��لكتابات  كثير من �لمظاهر �للغوية �الآ

�لتدمرية �إلى �لمرحلة �لممتدة بين )�� ق.م ����م(..

❁    ❁    ❁








